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Cephelerde tayyare bombardımanları devam ediyor 

lta1yan haı·b plaı11 ı1edir: 
lunl\n lsveç tebaasından topla.ndan 
hab~rler, lsveç hükümetinin bu hadi· 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 1 
caden arazisi üzerinde uçarak habeş 
halkının Galla kısmına arapça binler- ae hakkında sarih bir fikir edinmesi-

ce varakalar attıkları ve onlarla be
rabe r y nı zamanda Somalilcri kendı 
ihtiyarları ile halyaya mütavaata da · 
vet ve bunun mukabilinde hürriyet 
ve imtiya zal vadetmiş bulunduklal'I· 

nı beyan etmektedir. 
Gayri resmi bir kaynakta bu va· 

rak lardan bazılarının İngiliz Soma· 
lı ine dahi dü~m.iş olduğu söylenmek

tedir. 

Dessie, 15 (A.A.) - İtalyan keşif 
uçaklarından biri Dessie'nin Üzerinde 
yirmi dakikalık bir uçu! yaparak, sa· 
nıldığına göre bazı fotoğraflar ç.el<

miıtir. 
Tekrar bir bombardımana ufra

maktan korkan halk 'ehirden dıtarı
ya çıkıp, sureti mahsusada getirilmit 
olan aığınaklara sığınmış ise de, u
ç.ak, hiç bir bomba atmadan çekilip 

gitmiştir. 

Roma, 15 (A.A.) - Mareıal 

doılio çekmiı ~lduğu telgrafta 

haıaa diyor :ki: 

Ba· 
bil· 

"General Graziani'nin kıtaatı, Ga· 
nale Doria nehri ile Daouparma ara· 
smda Dolo bölsesi üzerine bir tazyik 
icra etmek maksadile ilerlemekte bu· 
lunan Raa Deata'nın kuvvetlerini. pÜs· 

kürtmüı ve takib etmiıtir. 
Muharebe, devam etmektedir. 
Jtalyanların :zayiatı pek o kadar 

mühim değildir. 

ltal~anlarm Jwrb 11/ônı rıedfr? 
Londra, 15 (A.A.) - Röyter bildi· 

riyor: 

Birkaç haftadanberi ıimaldeki İ· 
tatyan ordularının hareketıi:z görünü· 
fÜ, ekııeriyetle İtalyanlar aleyhine o· 
larak tefsir edilmekte ve bu meııele 
hakkıoda türlü fikirler ileri aürül

mektedir. 

fakat Adisababada bulunan bazı 

,.abancı müıahitlert İtalyanların ha· 
reketaizliğinin kendi istekleri netice· 
ili olduğunu ve bunun inceden inceye 
dütiinülmüı ve halen büyük bir titiz· 
lilde tatbik edilmekte bulunmuı bir 
plan sereğince yapıldığını belirtmek

tedirler. 

ne yardım etmiştir. 
Neticede, İsveç hükümeti fU kana· 

ate varmıştır :ki, hastahane doğrudan 
doğruya İtalyan tayyarelerinin hücum 
larına uğramış bulunmaktadır. 

lsveç hükümeti, ltalya hükümcti
ni bu yüzden, şiddette protesto et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bundan başka, nota bir kısmında 

General Grazyani'nin İsveç hükümctinc 
• vermiş olduğu resmi bir tebliğde bom· 

bardıınanın, guya harb kaidelerini say

mayan habeşlere karşı bir mukabele bit. 
misil olmak Üzere yapıldığının ikrı\I· ed·• 

diğini hatırlAtınaktadır. 
Böyle bir sebeb, bir hastane)'e kar ı 

yapılan taarruzu haklı gösteremez, ve 
Juzılhaç İ§aretinin suiistimal edildiğin~· 
delil olacak hiç bir hadise meydana kon 

maınıştır. hveç hükümeti bu bombardı· 
:man keyfiyetindeki mesuliyetlerin b" ı 
an önce tayin ve baskın yapanlann ceza 
landırıln~ımı beklemekte ve ilerde biı
zat uyırun göreceği istekleri bildirme! 
hakkını da muhafaza etmektedir. · 

Romanya kıralı 
.. "tı~·wml sebeblertlerı d"layı 

sewılwt etmt>miş. 
Bükreı. ·ıs (A.A.) - Resmi mah • 

filler, Romanya kır.tlı Karol'ün Belgrada 
yaptığı kısa ziy•retin sıyanl bir ıehebi 
olduğunu ileri süren ve muhtelif kay . 
naklardan gelen haberleri yalanlamak 
tadır. Karalın bir ava ittirak ettiği bu bir 
günlük ziyaret, tamamen hususi bir ma
hiyettedir. Ote taraftan Habsburg ile· 
sinden Aı·§idük Antuan'm bu avd bu· 
lunduğu da doğnı değildir . 

Hauptmann idamdan 
kurtulacak mı? 

Nevyoı-k, 15 ( A.A.) - Hauptmann'rn 
avukatları, Neı.·-jersey istinaf mahkeme

ıine başvurarak bazı yeru deliller .. er. 
miıler ve tahkikatın geniıletilmeıini i1 
tiyerdc: idamın geri bırakılmasını dile • 
mi!lert,İr. Bu i•tek reddedilmiştir. Fak1'1 
avukatlar:ı ali divana yeni bir mÜracıu\t 
ta bulunduklarını bildirmiılcrdir. Hükii· 
metin, illi divan tarafından \erilecek ce. 
,,·aba inti:zaren b.ir mühlet verip \'ermı 

yeceği daha :belli değildir. 

ULUS SA YIFA 3 

DIŞ HABERLER 
lcrk.ezi K o nı it c ~ i 

I-Iiil\ümetiı1 iç ve dış sıyasasını tasvi11 etti 
B. Molotof, 1936 111il.li ekononıi progranıını anlattı 

ve progranı kabııl. edil.a\ 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet mer

kezi icra komitesi toplantısındıı fi. 
nans i~leri halk komi eri B. Grmko 
63 milyu 100 milyon rublelik 1935 
yılı büdcesinin harcanacakları yerlcı 
hakkın<la izahlar vermiş ve ondnn 
sonra 1936 büdcesine geçerek sosy~
list yapıcılık programının büyüklügü 
ıle müsavat halinde olarak 1936 yılı 

1~İn 78 nıilyar 500 milyon rublelik 
hır büdce teklif etmiştir. 

B. Gı·inko, yüksek yapıcılığa ha:< 
rcdilecek paraların 31 milyar 300 

milyon r~bleyi geçeceğini bildirmiı 
ve ondan &onra milli müdafa1t büdce· 
sine geçmi§tir. B. Grinkonun müda
faa büdcesi hakkındaki sözleri, ko· 
mite tarafından büyük bir alaka ile 
dinlenmit ve alkışlarla tasvib olun 
muıtur. B. Grinko, geçen yıl, ınüda· 
faıı. büdcesinin 6 milyar 500 milyon 
ruble olmasına rağmen müdafaa İf· 

leri için 8 milyar 200 milyon masr4'f 
yapıldığını bildirmiş 1936 büdcesinin 
milli müdafaaya tahsis ettiği para 
mikdarının 14 milyar 800 milyon rub· 
le olduğunu tasrih eylemiıtir. Bu fas 

la ilave edilen paralar kızılordu mik· 
darının artmasına, teknik levazımın 

ıyileştirilmesine, kışlaların modern 
IJir hale getirilmesine ve ordunun se· 
nel ve sıyasal tahsil ve terbiye.sinin 
yükseltilmesine hasrolunacaktır. 

Toplantının sonunda B. Molotof, 
1936 yılı ekonomik programı hakkm 
ela uzun bir nutuk vermiş ve bundan 
sonra merkezi icra komitesi, hükü
metin gerek iç gerek dış ııya&aıını 

tasvib eden ve 1936 yılı planını tas· 
dik eyliyen bir karar sureti kabul et
miıtir. 

1:. ıtoloıof ıw ekmwmik pnıg
nım hcıl.·1.·ırufol•i halıforı 

Moskova, 15 (A.A.) - B. Molo· 
tof. komitedeki nutkunda, 1935 plft· 
nından cok geniş ve başarılması da · 

ha zor olan 1936 ekonomi planının 

muvaffakiyetini temin için daha bir
çok çetın emekler yapmak lazım ge· 
leceğini bÖylemİ§ ve bu arada elektrik 
istasyonları İnşaatının genitletilmf"Sİ· 

ni, memleketin tabii zenginliklerin· 
den daha ziyade istifade edilmesini 
ve orman endüstrisi teknik seviyesi· 
nin ehemiyetli bir surette yükseltil
mesini zik.retmiıtir. 

Plana göre, İıtihu.litı yüzde 29 ar· 
tırmak laxım gelen hafif endüstri aa· 
har;ında bilhassa zor gayretler aarfı 

gerekiyor. 
B. Molotof, Stahanof hareketinin 

chemiyetinden bahsed~rek demiştir 

ki: 
"- Bu hareket gayemizdir. Bu el· 

de edilince, aosyaliat iı veriminde hA. 
kiki mucizeler görülecektir. Planı ba
!armaya muvaffak olacağımıu isbat 
etmekliğimiz lazımdır. 

B. Molotof, kültür gayreti Üzerin· 
de çok tafsilatlı malumat venniı, İç· 

ki sarfiyatının azalmasından ve plİ\ 
nın mekteb faaliyetinden geniş hir 

surette bahsetmiştir. 

i11giliz k.ahiııe~iniu 
toplantısı 

}',•ırol ambllrgo~u lwl.-J..,ncltı kati 
lmrtır 41illet/,.,. ,.,,mi~·ı•ti Jilarini 
bi"'irtlikıe11 smırtı -ı·eriler.t•1; 

Londra, 15 (A.A) - Kabine bu
gün toplanmı~ ve dış meselelerle 
me~gul olmu~tur. B. Eden'io Cenev
reye hareketinden önce kabine bir 
daha toplanmıyacaktır. 

Söylendiğine göre B. Eden Ce • 
nevre' de yapılacak müzakereler sı -
rasında petrol ambargosu meselesi
nin teknik cihetlerini tenvir için ta
.. nal almı5tır. 

lvning .Standard gazetesine göre 

19:'6 .elwrwmi/.· ııl<im 11Nlir! 
Moskova, 15 (A.A.) - .M r.t czı •er ... 

komitesi tarafından kabul edilen 19 .. fi 
milli ekonomi planına g öre, 1936 ) t· 

lında üretim yüzde 23 artacaktır. 

Elde edilecek elektl·ik kudreti 23 
milyar kilovat saattir. 135 milyon torıı 
kömür, 30 milyon ton petrol, 14,5 mil 
yon ton font, 16 milyon ton çelik çı 

karılacak ve 1900 lokomotifle 90.000 
yük vagonu, 154.300 traktör, 61000 
harman ve biçme makinesi, 161.500 
otomobil, 600.000 bisiklet 955.000 
gramofon ve 50.800.000 plak yapıİ3 

caktır. • 
Yeni elektrik İstasyonlarının kud 

reti 1.019.000 kilovatı, hububat iatıf• 

salatı 6.380.000 pud. bir pud 16 kilo 

dur · pamuk 40 milyon pudu, şek.-• 

kamışı 254 milyon kentalı bulacaktır. 

Plan, münakalat komiserl(ginı 

l 936 yılı içinde 800 kilometre ye.rn 

tren hattı ile 2077 kilometre tali tn-n 

hattı ve 600 kilometre elektrikli he c 
yapmakla mükellef tutmaktadır. 

Alman gazeteleri 
l'rwısı; - i11gili:. lmr111t1) lun ma

·"'"'lal.i t111lu~11w.\" lı İİ<'u"' 
cılİ.) orltır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman baııoı, 
lngiltere ile Fransa'nın Akdeniz'de bin
birlerine yardım edecekleri yolunclaka 
uzlaşmaya karşı hücumlarına devam et. 

mekte ve bu uzla!manın Lokarno ancl • 
laşması Üzerinde yapacağı tesirleri ku 
deylemektedir. 

cAnarifh diyor ki: 
c lnsiliz baJ1nı Almanya'ya kartı ok 

taYıcı IÖiler aarfına çalıımaktadır. l...cM 
dra, franaız • İngiliz uzlaşrnaııru lokar 
no andlal!maaına tecu·üz. addeden Ber . 
lin'in endiıelerini dağıtmak kaygusuacb 
~ibi görünüyor. • 

Bu 7abançı müıahitler diyorlar 
ki: "ltalyanlar, bir kaç haftadanberi 
ku"'etlendirilmiı habeı ordularmın 
taarruza geçtiklerini pek de hoşnud
ınızlulda görmemektedirler. Habeıle· 
rln bu taarruzu halen İtalyan hatla· 
rmm muhtelif noktalarına ayrı ayrı 

küçük hücumlar halinde kendini go& 

tennektcdir. Fakat Deasie ve Adiıı.
babanrn sözüne inanılır kaynakların
dan çıkan haberlere göre bu taan-uz 
çok yakında umumi bir taarruz hali
nıalacak ve yalnız Makalle bölgesin· 
de değil, fakat bütün şimal cephesin
de kendini göııterecektir. Bu auretlP 
İtalyanların, habeş ordularını büyük 
bir muharebeye :zorlama yolundakı 

planları, sonunda muvaffak oluyor 
demektir. ltalyanların niyetleri, ba
beı1erin bu büyük hücumunu yalnız 

kırmakta kalmak değil, fakat aynı 

zamanda §İmdiden kararlattınlmıf 

bir tarzda hemen ıiddetli bir mukabil 
taarruza geçmektir. Bu taarruzun 
muvaffakiyet ihtimalleri pek çoktur. 
Çünkü o zaman İtalyanlar karııların· 
da bozulmuş habeı ordulan bulacak· 
lardır. 

IJ11~lu•tl>t' 
B. 'Sden lngilterey\ ne bir taraf, ne 
de öteki taraf lehine taahhüd altına 
sokmryacak ve herhangi bir kati 
beyanatta bulunmadan önce kabine 
ile temas edecektir. 

l.ondra, 15 (A.A.) - Franıı:z ve Uı
giliz 1;:rkiru harbiyeleri arasında aktedil 
miıt olan anlaşmalara bir cevap olmak 
tnel"8 Ren'in yeni askerlikten tecrid echl 
mi~ olan bölgesinin iıgalini iıteyen a 

man gazetelerinin bu aahada açmıt ol 
dukları savaş hakkında mütalea ve t 
sirlerde bulunan yarı resmi mahfiller 
manya nın isteklerini esassız bulduğunu 
:ve fransız • ingiliz anlaşmasının hiç bit 

suretle Lokarno paktının çiğnenmcs 

demek olmadığını bildirmektedir. 

Buna intizaren ıimdiki halde ital
Y n tayyare kuvvetleri gayet büyük 
faaliyetler göstermekte, Ü• noktata 
M'1dan çok uzaklara kadar kefoifler 
vapmakta ve şimal cephesinde habeı 
kltalarını bombardımana devam el· 
mektedirler. 

fsr,•ôrı lwlyaya t•erdiği 
/>1'ote!4to notmcı 

3tokholm, 15 (A.A.) - Oıt bakan· 
lr • ı, Romadaki lsveç orta elçiainin 
dunkü gün İtalya hükümetine verdi
iı ve Dolodaki lsveç hastahanesinin 
b<. nbardımanı keyfiyetini protesto e 

' d""n ınotanın metnini tebliğ eylemek 
tc<Hr. 

halyadan, Habe§istandan ve bom· 
11 "'" eıınıunnda orada hazır bu 

YE~I il.\\"\' .\:\"l. \H \'EH(;bt 

( BQ.§ı 1. inci sayfada) 

Vergilerimizin safi gelir ı.i
zerinden \ey a vasıtalı olara • 
alınması hedefine im ·an el · 
verdtğ i ölçüde gideceJ iz. Ye · 
nı hayvanlar vergıs1 kanunu. 
im'-ansızlık karşısında bizi bu ana 
maksada en yakın götürecek esas· 
lan icine almıstır. Hapancıl gı 
mız bilanço yapan müesseseler ve 
topluluklar elinde olmaktan he 
nüz uzaktır. Bunda da bina \'C ara
zide olduğu itibari \'e sabit gehr 
kabul ederek, vergi almak zorun 
dayız. 

Havvan aelirinin yurdun her . o 

yanında bir değerde olmadığı üp 
hesizdir. Her bölgedeki hayv;:ın 
gelirini ayn ayrı ölçmek, vergiyi 
de bu ölçülere göre almak, nazari 
olarak. yerinde görülebilir. Dü ü
nülmelidir ki de\•let büdcesi; hay· 
vanlar vergisinden, geçen yıllar 
gelirine göre muayyen bir ra· 
kam bekler, ve bu mikdar büdce 
yekunu içinde azıınsanılmıyacak 
kadar yüksektir. Verginin mali 
yıl başmda ve bir a}• içinde yüzde 
yüze yakın bir nisbette tahsil edili
vermesi. kendisine ayn bir ehemi
yet verdirir. Başka vergilerin tah 
sil zamanlarına göre hayvanlar 
vergisi. büdcenin az gelirli bir 
zamanda ihtiyacı karşılar. Dev
let maliyesindeki yeri bu kadar o 
nemli olan bir verginin, alış ölçü 
sünü büsbütün bölgelere bırak 
mak isti}'enlcr yoktur. Onlar da 

en azı ve eıı çoğu gösteren bir Si· 

· nır kabul ediyorlar. Her böl0 e için 
tutulacak en az. büdcenin bekledi
üi rakam olacağına göre, en yük 
b 

c;egi nihayet fal la vergi gayretine 
~irer. 

Ziraate yanyan hayvanlardan 
v<-rgi ahnmamasmı düşünenler ve 
söyliyenler olmuştur. Vergileri 
indirerek istihsali ucuzlatma ted
birlerine de uygun görülebilir. 

Ancak istihsali teşvik ederken 
hareket noktamız; bunun başka 
bir yoldan ulusal gelire veya dev 
let büdcesine faydah olması için 
<lir. Ziraatte fiatların korunması 
müstahsılin hayat şartlarım dü· 
ultmek olduğu kadar. de\•let hiz. 
metlerine de istirakini saölamak o 

icin<lir. Bu maksad, onun istihlak 
kuvvetini artınnakla elde edildiö i 

t\ 

gibi kendine düşen amme hizmet-
lerini yapabilmesi ile de temin e· 
dilir. 

Bütün istihsal tedbirlerini büd
ceden mi bekliyeceğiz. Halbukı 
büdce, bu tedbirlerin en lüzumlu 
suna yetişebilmek için, hakiki ge
lire dayanan kaynaklar bulmak 
ister. İste bu zaruret bizi, her me\' 
zuda blldce fedakarlığını düsün 
mekten uzak tutar. Bu yılın hay
van değeri, geçen iki seneninkin 
den çok farklı olmadığı halde ver
ginin yeni indirilisi de bu zarurc· 
tin tabii bir neticesidir. 

Kemal ÜNAL 

Öte t"raftan milli müdafaa 
meclisi de Baldvin'in başkanlığında 
tekrar tonlanmışbr. Evelki toplantı
lardaklnin tersine olarak deniz ve 
hava sefleri ve dış bakanlığmm dai
mi sekreteri bu mplantıda bulun
mamıslardıı 

Londra, 15 (A.AJ - Kabinenin 
bugünkü toplantısında, B. Baldvin, 
evelki gün ve dün toplanan müda
faa komit~sinin çalışmalan hakkın
da izahlar vermiştir. 

Bundan sonra, kabine zecri ted
birlerin petrol ambarg -.iyle genisle
tilrnesi hakkındaki zorluklarla ~ğ • 
raşmıshr. Bilindiği gibi, İngiltere ile 
ötel<i devletler geçen sontetrinde bu 
teklifi, bu zecri tedbiri kat1 o • 
tarak tesirli kılabilmek şartiyle ka . 
bUl etmişlerdir. Kati bir karar an
" ak eksperlerle Milletler Cemiyeti 
azası bu husustaki düsüncelerini bil
dirclikten sonra verilebilecektir. 

Fransız parlamentosu 
Elu-mi.w•ıli bir toııl""'' ~·"7Hı<'t11. 

Paris. 15 (A.A.) - Cuma günü 
hükümetin genel dış sıyasasr hak· 
kmda istizahlar yapılacağından, 

parlamentoda önemli bir celse bek 
leniyor. 

O gün B. Laval, itimat mesele
sini mevzubahis edecektir. Kendi 
sinin, pazartesi günü Cenevre'ye 
gitmezden önce, işin içinden mu· 
vaff akiyetle sıyrılacağı umum1 
yıt!tle ıamlmaktadır. 

B. Bek leh dış sıyasasmı 
anlattı 

Vartova, 15 (A.A.) - SaylaTtu 
kurulunun dıf itleri encümeninde clq. 

aıyasası hakkında izahat veren & 

Bek, milletler cemiyetiDia italyaa 
habeı anlatmuhtmd• alacalı tanm 
tetkil edeceii d\;••''a büyilk bir elle
miyeti olmıyauj. dU,~i ilen 
ıünnüftiir. Muma:leyb, b..daD toMa 

mıntakari anlaımalıN-..ıtı laymeti .._. 
ktndaki tereddicthl izhar etmitt·r. 

B. Hitler hasta mı? 
Berlin, 15 (A #\.) - Dıı ve P· 

Topaganda hakanlıkları Hitlerin 
sıhhati hakkındaki haberleri kati 
olarak tekzib etmekte ve Hitlerin 
hiç bir ameliyata ihtiyacı o1mad,. 
ğmı bildirmektedir. 

Paris, 15 (A.A.) - ProfeM;r 
Mortmann. Hitlere bir ameliyat 
yapmak için kendisinden istimzaç
ta bulunulduğu haberi hakkmda ba
yanattan imtina etmiş ancak böy-
le bir meselede ketumh•et İcab et
tiğini ve resmen kenrl;,,;,...t ... n böv
le bir talehde buhm\l!mi'..\t -.rnı ı;,,v 
l • • • 
~mıı-"tır. 
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1~1.-mwmi ı~uhi!~leri: 

Yabancı gazetelerde okudukl~rımızJ Beş senelik endüstri programı-

Dünya kamoyuna dikkat 
11ın ~ osy~ıl -ekonomik manası 
Nasıl her insan içinde yaşadığı 

sosyal muhitin vasıflarını ta§ırsa, e
konomi sistemleri de kendilerini sa
ran tabiat şartlarına intibak zarure
tindedirler. Fakat sosyal bir varlık 
olan ekonomi sistemlerinde tabiata 
intibak keyfiyeti, hayvanlar ve ne
batlar alemindeki intibaktan aksi
yon bakımından farklıdır. insan ce
miyetleri harici aleme aktif' hay
vanlar ve nebatlar pasif olarak in
tibak ederler. intibakın aktifi. i
çinde yaşayanların tabiat şartlarını 
değiştirmek pasifi de bu şart
lara müessir olmadan inkıyat 
etmektir. (Muhitin rengini almak 

rnik (kuvvet) hali vardır. Statik ha
li, kuvvet ve kemiyetlerin değişme
den hareketidir. Dinamik hali ise, 
bu kuvvet ve kemiyetlerin değişe
ı ek hareket etmesidir. Muvazene 
sistminde bir kuvvet veya kemiy,.
lin tahavvülü, yeniden bir muvaze
ne tesis edecek suretle diğer kuvvet 
ve kemiyetlerde de tahavvüller doğu 
rur. Bunun gibi ekonomi sisteminde 
de ekonomi unsurları arasında (is
tihsal ile istihlak, ziraat ile endüstri, 
idihlak maddeleri endüstrisile istih
sal vasıtaları endüstrisi ilh.) arasın
da bir muvazene hali vardır. Fakat 
ekonomide bu muvazene hali, ekzo
jen ve endojen fartörlerin mi.idaha
lesile hiç bir zaman teessüs edemez. 
İdeal bir vaziyet olarak ancak bir 
landans halinde kalır. Bu muvaze
ne daima tessüs ederken bozulur. 
Yeni yeni f aktörler:n zuhuru, daima 
muvazeneyi bozmakta ve ekonomi 
bu yeni faktöre intibak etmek için 
temayül ettiği eski muvazenesinden 
veni hir muvazeneye doğru hareket 
etmektedir. 

La Rt-publıh'de Piyeı Domuıik ya
aıyor : 

Bu r.ey) ar hastanelerin bombaı·dı· 
manı hıkayelcri bana hiç te İtalyan· 
lar için hayırlı 

0

bir ıeyler ııoylemiyor. 
Barbar sayılmak daima vahim bir 
şe}dir, hatta medeni ve kültürlü in· 
aanlnr İçın bıle. Doktor Hilander'in, 
Milletlerarası kızılhaç delegesi B. 
Braon'un l\ULunmda habeş kızılhaçı 
direktörlerine anlattıkları dünyada 
çok fena alcisler uyandıracaktır. Bu 
izahları a~a<>ıya kaydedelim, fayda
sız olmaz : 

lsveç seyyar hastanesi Ganale,n 
sai kıyısında Dolo'dan 80 kilometre 
mesafede Malka Didaka'ya 21 ilk
lli.nunda varmıştı. Bu mevki, Ras 
Desta'nın en yakın kuvvetlerinden 
tahminen beş kilometre mesafede
dir. Kızılhaçın bayrak ve alametleri 
·.-e bu arada 3 metre büyüklüğünde 
bir kızılhaç sarahatle 41örülecek te· 
lıilde yapılmıştı. Hastane yakınında 
ne avrupah, ne de habqli, hiç silahlı 
insan bulunmuyordu. Bir kilometre 
mesafede bulunan bir askeri muha
fız lutasına dokunulmamııtır. 

c 22 ilkk&nln sabahı, iki italyan 
tayyaresi, hastane üzerinden uçarak 
bulunduğu yerin etrafına bombalar 
attılar \'e kamyonlarla bayraklar 
arasına mitralyözle ateı açtılar. Hiç 
kimse yaralanmadı. 

c Doktor Hilander habeş kızılha-

4;ını vaziyetten bir telgrafla haber
dar etti. Fakat bu telgraf yerine 
~armadı. Ondan sonraki günlerde 
İtalyan tayyareleri gene geldiler, 
bomba atmadan alçaktan uçtular. 
30 ilkkanun bombardımanı iki yüz 
metrelik bir yükseklikten yapıldı. 

Patlayıcı ve yangın çıkart1eı, ,arap· 
nel tipinde en •tai• iki yüz t»omba 
abldı, sonradan mitralyözle atef aç
tılar. Gaz herhalde ahlmamıf 

olacak. 

Bütün çadırlar mahvoldu. Opera&
yon çadırında 418 delik vardı. 28 
hasta ölmüştü. • 

1) • • 

Şüphesiz ki biıe Aamaradan, bu 
itibarle tabii İtalyan kaynağından 

baıka haberler de geliyor. Bu ha
berlere göre frana.ız konsolosu, cep
hane deposu Üzerine konulmuf olan 
kızılhaç İşaretini kaldırması için 
Decas Nasibu'ye dostce tavsiyede 
bulunmuş. Korriyera Della Sera ga
zetesi Asmara haberlerine iatina
den yazdığına göre Opyotam bölge· 
•İnde tayyareler, küçük ağaçlar üze· 
rine yayılmış beyaz bir bezin Üze
rinde büyük bir krzılhaç İtareti gör
mütler, tayyareler yaklaşınca, yüz. 
l"rce silahlı adam yakın evlerden 
çıkarak bu çadırın altına sığınmış

lar. 
Bu neviden hikayeler anlatmak 

her zaman ko1a) dır. Esasen bu vak
adA bize evlerden bahsediliyor. 

Demek ki burası bir köydü. Şu 
hald~, tayyare sahibinin tarafı olan 
İtalyanlar müdafaasız bir köyü bom
balamak istiyorlar ve köy halkının 
bir kenara kızılhaçlı bir çadır ger
miş olmnsınn hayret ediyorlar. 
Habeşler MilJetlcrarası kaidelere 

muhalif hareket etmişler. Bombar
dım"ndan Önce belki. Fakat sonrn, 
tnbiidir ki zavallı kızılhaç dekorlu 
çadırları altına konacak yaralıları 

öldü, ve o zamanda İtalyanlar bu 
kaidelere uygunsuz hareket etmiş 

ldular. 

Habeıi•tandakı ütJeç ltuılhaçı 
heyeti rei•i Dr. Hilander 

Hem bu köy nerededir ? Ve bu 
hikayenin ne kıymeti vardır ? Sonra 
fransız konaolosiyle Decaa Naaibu 
arasındaki konuımanın doğru olup 
olmadığını anlamak için de bekle
memiz lazım. Buna karıılık lsveç 
hastanesinin bombardımanının haki
ki olduğu . muhakkaktır. ltalyanlar 
yanılmı.t olabilir mi ? Bunu kabul 
etmek imkansızdır. Bir lsveç seyyar 
hastanesinin, öyle sanıyorum ki, 
kendine haa bir tipi vardır, bilhassa 
çadırların ıekli yanılmaya imkan 
vermez. Tayyarecinin bunu düıüne
cek vakti olmadığı mı söylenecek 7 
Hadi canım. 30 ilkkanun bombardı
manından Önce 22 tarihli bombardı
man yapıldı. Arada düşünmek için 
8 günlük mühlet vardı. Ayın 22 sin· 
de fotoğraflar alınmış olmalıydı; se
kiz günde bunları dovelope edecek 
zaman fazlasiyle vardı. 

Ayın 30 nda mevzuu bahsolanın 
bir seyyar hastane olduğundan emin
diler; bundan başka, tayyareler mit· 
ralyözle ateş etmek için 30 metreye 
kadar iniyorlar. Şu halde bu haata
ne bilinerek ve istenerek imha edil
mişti. (iki yüz yangıncı ve patlayı
cı bomba : yirmi sekiz hasta ölüyor) 
İtalyanlar aleyhine olan bir nokta da 
hastane yakınında hava müda.faaııı 
için ne top, ne de mitralyöz bulun
mayı,ıdır; hiç bir tehlikeye maruz 
değildiler. Üstelik te, ltalya müsteşarı 
cezalandırmaktan bahsederek, itiraf-

ta bulunuyor. 
iki İtalyan tayyarecisinin knfasını 

keserek Harrar'da dolaştıran habeş
lerin hareketini burada tas\'İp ede
cek değiliz. Fakat her ,eyden once 
bu hikaye doğru mudur ? Hnrrar'da 
bulunan fransız ve İngiliz konsolos· 
ları, yabancı gazetecileri bu ölüm 
gezintisine şahid olmuş nıuduı·lar 

Yoksa bu yerliler vasıtasiyle İtalyan· 
ların kulağına varmış bir rivayet mi· 
dir ? Ve nihayet, bu tayyareciler, 
askerdiler, habeşler tarafından Ha
beşistan'da öldürülmüşlerdir; toprak· 
ları istilaya uğrayanlar bu yüzden 
tenkit edilemi:zler ya. Geriye zulum 
değil, ölümden sonra tahkir keyfi
yeti kalıyor ki bu da isbata muhtaç
tır. Fakat bunu cezalandırmak için 
Harrar'a, Adisababa'ya ~u veya bu 
asker kampına gidilebilirdi, yoksa 
bir seyyar hastane bombalanamazdı. 
Halbuki ita lyan tayyareleri, topları 

ve mitralyö'lleri bulunan Harrar ve 
Adisababa'yı ihmal ederek kenarda 
kurulmuı olan bir laveç hastanesine 
saldırıyorlar. 

Bu, ltalya hesabına kütü bir i~dir. 
Almanya'nın büyük harbda yapmış 

olduğu denizaltı harbı lüzumlu ola
bilirdi, İtalyanların habetleri ceza.· 
landrrmaları da gene lüzumlu olabi
lirdi, fakat denizalb harbı ve hava· 
dan cezalandırma ölçü ve seçki ile 
yapılmak lazımdır. Almanlar 1914 • 
1918 harbrnda bu ölçü ve seçki zih· 
niyetini gösteremediler. ftalyanlar 
da bugün gösteremiyorlar. Dünya 
kamoyuna dikkat ! c 

• •• 
Almanlar, harbı kısaltmak için 

halka dehıet salmak lüzumunu kai
de olarak kabul etmişlerdi; bu mü
dafaa edilebilir bir tezdir. Fakat 
onlann hiç itine yaramamı§tır; harb 
altı hafta zarfında onlar tarafından 
kazanılmıt olaaydı belki bir itlerine 
yarardı fakat hemen Marn harbm· 

dan sonra 
İngilizlerin 

Barbarlar ! 

durdurulduldıırı 2aman, 
büyük tahkiri yükıeldi; 

Reims katedralının bombalanmatıı, 
yolcu vapurlarının torpillenmesi geri 
kalanını tamamlayacaktır. 

Yavaş yavaı almanların aleyhine 
öyle bir gürültü yükseldi ki bir.letik 
devletlerde pek kuvetli bir me~·kie 
sahih olan Cermano - Amerikalılar 

bile, amerikanın barba girmesine 
mani olamadılar. Mısır, İtalyanlar 

için, vasıtalı bir müttefik olabilirdi, 
halbuki İtalyanlar bir Mısır seyyar 
hastanesini bombaladılar; fskandi
navyalılar avrupada kuvetini muha
faza eden bitaraf bir unsuru temsil 
ederler; İtalyanlar bir f sveç aeyyar 
haıstaneşini bombalıyor ve bir fM·eç 
hekimini öldürüyorlar. İtalyan lay. 
yarecilerinin hareketlerinden daha 
i)i bir şekilde Habe~istana yardım 

etmek mümkün değildir. > 

ilh.. gibi) Binaenaleyh aktif 
bir intibak evvelemirde insan-
ın tabiat kanunlarını bilmesini ve id
rak etmesini istilzam eder. Bunları 
idrak etme k<!hili} etimız ise, yaratı
cı teknik zekam.2m inkişaf derecesi
ne tabidir. Yaratıcı teknik kabiliye
timiz ne kadar ileri ise, tabiata ta
hakküm kudretimiz de o nisbette ar
tar. Bunun için geri cemiyetler, ta
biata tahakkümden aciz olan yani 
teknik yaratıcı kudretleri geri insan 
camialandır. Bu zaviyeden ulusal 
ekonomi sistemlerinin bünyelerini 
.nütalea edersek şuurlu bir ekono
mi sıyasasının ana mev~uunu ko
laylıkla kavrıyabiliriz. Ekonomık fa
aliyetler içinde ziraat endüstriye kı
yasen, tabiat kanunlarının daha 
lcuVTetli tesiri altındadır. Burada in
sanın tabiata mukabil tesiri muay
yen sınırlarla tahdit edilmiştir. Bun
lımn başında klimatojık faktörler 
gelir. Halbuki endüstri hilhusa a
norganik endüstri kollan, ekonomik 
ferdin faaliyetlerine geniş ufuklar 
acar. F erd tabiatla mücadelesinde 
e;,_ genit teknik imkinlara maliktir. 
Metalurji, kimya endüstrisi bize bu 
\ 1adide çok güzel misaller vermek
tedir. Bunun içindir ki, endüstri ci
hazı inkipf etmiş cemiyetler, ileri 
cemiyet tipleri olarak Kozumuzun 
önünde durmaktadır. O halde ulusal 
bir ekonomi sıyasasınm ana mevzu. 
unu, memleketin İstihsal cihazını 
modern teknik 0 saslar üzerine kur
mak gayesi teşkil etmektedir. 

Bugün türk de,·Jet; ınkı!abc:ı le
lakkisi:ıio esas unsuru olarllk eko
nomi sıyasasında kendisine h'l.t ~ket 
noktası olmak üzere yurdun istiliail 
kuvvetlerini inkipf ettirmek sure
t: yle tiirk cemiyetint p..ı.sif bir z~r •. at 
ekonomisinden, aktif bir endüstri e
konom= !ine ~eç\rmek gay.Pıini al
rnı~tır. Beş senelik eucfüstri progra
ml bu 8•yenin bugün tatbik edilen 
bir ifadesinden haska bir şey değil. 
d;r. lleri Türk cemiyeti. ileri bir tek· 
nik cihu ÜZe!'inde vükselecektir. 

Beş senelik programın diğer bir 
m ... dısını rla.. tiirk ekonomisinin bir 
muvazeneden diğer bir muvazeneye 
geçişinde aramalıyız. Bunun miha 
nikiden bir misalle arzedelim. Mi-

l hanikte kuvvet ve kemiyetlerin bir 
f statik (muvazene) ve bir de dina-

Beş senelik endüstri programının 
tatbikinden evel, Türkiye ekonomi
ıincle muvazene unsurları olarak, 
hususi sanayi ve ticaretlP. zirai İ•tih. 
Ali kÖf"Üyorduk. Bunlann müteka
bil münasebetleri atomistik (ferdi
yetçi) ve liberal bir çerçeve içinde 
ideal bir muvazeneye doğru tema
yül ediyordu. Fakat toayal ırnmada 
ekzojen bir kuvvetin (devletin) bu 
münasebetlere müdahalesi, mevcut 
muvazene unıurlarma yeni bir un
sur (devlet sanayiini) daha ilave et
mek oldu. Milli ekonomi bugün bu 
yeni otoritatif unsura intibak etmek 
üzere eski muvazenesinden yeni bir 
muvazeneye doğru hareket halinde
dir. Fakat burada bilhassa bir nok
taya dikkat etmek lazımdır ki, libe
ral ekonomide ekonomi unsurları a· 
rasmda bir muvazenenin teessüs e
dememesi, bu unsurlar arasında bir 
ahengin, devletin tanzim edici fonk
siyonunun bulunamamasmdandı. 
Devlet, yapıcı ve teşkilatlandıncı e
konomik faktör olarak milli iktisat 
alanına girince, berveçhipeşin başı 
botluğu reddetmi§ bulunmaktadır. 
Muvazene bozukluğu, cemiyetin 
programsızlığındandı. T anm \le en
düstri arumda daiına köylü aleyhi
ne netice veren ve istihsal ile istih
lak arumda zaman zaman görülen 
niabetsizlikler iUı. hep bu muvaze
ne bozukluğunun ekseriyetle kritik 
tezahürler gösteren ifadeleridir. Ye
ni devlet ekonomisinde program ve 
~uur, ekonomi unsurları arasında bit 
mu"azenenin filen leeuüsünü ta
zammun edecektir. "Atatürk" bize 
bu yeni muvazenenin hudud ve ka
rakterini aynı zamanda bir direktif 
olarak şu veciz sözlerle çizmiıtir: 
"Türkiyenin tatbik ettiği devleçilik 
sistemi 19 uncu asırdan beri sosya
lizm nazariyecilerinin ileri sürdüğü 
fikirlerden alınarak tecrübe edilmiş 

Bir müddet sonra kız kardeşime gönder· 
diğim mektubta şunları yazıyordum: 

ÇEMBERLEYNiN Hı4.'flR.4LJ.4Rl 
gelince, kısa bir hitabeden sonra, merkez 
hizbi namına bir beyanname okudu. 

"Bismark'a yemeğe çağrıldığım için bu 
raclaki büyük elçiliğin katibleri. kıskançlık 

Kayz.er Vilhelm, Biamarck'la birlikte 

Numara: 4 

tan çıldıracaklar. Bugüne kadar böyle bir da· 
vet henüz işitilmiş değil; içlerinden hiç bırİ· 
ne, daha ona merhaba demek nasib olmamtş: 
hatta herhangi bir büyük elçi bile, ancak 
yılda bir defa ve o da. imparatorun doğduğu 
gün münasebetiyle onunla birlikte yemr.k 
yiyebiliyor, ve onu resmi münasebe"tler dı
şında bir daha göremiyorlar. Ne kadar üs
tün tutulduğumu görüyorsun; onun için, bu 
hadisenin bc:na .ne kadar büyük bir gurur 
verdiğini de düşünebilirsin ... 

PARLAMENTO VE B1SMARCK 

Bir ay sonra, 2 nisan 1887 de İngiltereye 
yazdığım bir mektubta Bismarck'ın baska 
bir tasvirini yaptım: 

"Dün öğleden C\ el vaktimi Prusya par
lamentosunda gecirdim. Bu münasebetle çok 
enteresan nutuklar dinlemek fırsatını bul
dum. 

Meclis, katolikler aleyhine hazırlanmış o
lan "Mayıs kanunl2rr" nın çoğunu fesheden 
bir hükümet teklifini görüşü\'ordu Bu hare· 

Türkçe>e u1Jiren: Hilıun~t TUNA 

ket, Bismarck·ın on yıl evel veya daha ön
celeri kullandığı "asla" ya rağmen, kendisi
nin, Canossa (Kanasa) yolu üzerinde atıl
mış bir adımını ifade ediyordu. 

Münakaşa kapısını, nasyonaJ liberaller
den doktor Gneist (Gnayst) açtı ve bu ka
nun.1:1n aleyhinde konuştu. 

Oyle sanıyorum ki, sözleri esaslı bir bil
giye istinad ediyordu. Ancak, 'mesleklerin
de fevkalade olduktan halde, iyi hatib olmı
yan bazı profesörler gibi, onun sözleri de 
meclisi sıktı. O söylerken, kabine azasına 
mahsus kapı yavaş yavaş açıldı ve turuncu 
yakalı koyu laciverd ünifonnasiyle, Bismarck 
göründü. 

Bakanlara mahsus olan yerlerde oturan 
arkadasları, onu selamlamak için. hepsi bir
den ayağa kalktılar. O anda, parlamento mu
habirlerinin tabir ettikleri gibi, tribünler bir 
sansasiyon vaşadı. 

Çevik, gözleri zavıf gören. ufak tefek, fa
kat gayet cerhezeH bir adam olan Wind
horst. söz alanlar ::ırasında kendine de sıra 

Onun arkasından, sanki hiç boynu yok
muş gibi, 'kafası omuzlarının arasına çökmüş, 
uzun siyah saçlarını arkaya taramış, topaç 
gibi bir adam kürsiye geldi. 

Bu, son seçimlerde kötü bir netice elde 
eden müstakiller partisinin lideri Riclıter 
(Rihşttr) di. Üç çeyrek saat süren nutkun· 
da, birçok bürhanlar ileri sürerek, istihza do
lu gülüşler, sövüp saymalar içinde, hiddet 
ve şiddetle Bismarck'a saldırdı. 

Bu arada, Bismarck da. iri yaziyle yazıl
mış not kağıdlarmı çeviriyor ve sinirli sinir· 
li, bir sağa, bir sola kımıldıyordu. 

Hücumlardan çok huylandığı ve başkala
rına söylemedik lakırdı bırakmadığı halde, 
kendisine karşı bu tarzda muamele edilme
sine dayanamazmış. Nihayet Richter sözünü 
bitirdi. 

Bismarck ayağa kalktı. Sözleri iyi anla
şılıyor ama, kullandığı kelimeler su gibi ak
mıyor; kelimeleri yerinde kullanıyor; fakat, 
buluncaya kadar bazen çok bekliyor. Cümle
lerini, kendinden ziyade. belki dinJiyenler 
için yorucu olan kısa öksürüklerle kesiyor. 

(Sr'n11 v~r) 
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l,iraat llaııka~ı. tt·skilatıııa hir anket açtı 
' TURLU HAB RL E 

( Ba ı I. inci sayfada) 
undıklaranın mahalli .şartlara göre 
bildirileceği mütaleıı. ve vereceği ra
kamlara büyük bir değer verilmekte

dir. 
Verilecek cevablarrn bir hususi· 

yeti de, bugüne kadar ikraz mevzua_
tı henüz tedvin edilmemiş ürün nevı
lt"rİ için hangi e .. nslar içinde ikra7. 
yapılmasının mU\•afık olduğu hakkın
daki mütal aları dn taşımaktadır. Bu 
da, Ziraat bankasının köylü ile olan 
münasebetinin daha sıkı ve verimli bir 
aafhaya girerken daha bol ürün ne
vileri üzerinde olacağını anlatmakta

dır. 

~ nkctin esasları 
Anket çok esaslı ve ince teferruat:ı 

kadaı hazırlanmıştır. Hububat, buğday, 
arpa, pİı inç, susam, mısır, nohud, Fa -
r.ülye. mercimek, bakla, pamuk, afyon, 
Ü1.üı11, incir, tütı.in, fındık, portakal, zey
tin , dutluk, patates, ve ilh .... gibi ürün -
lerden hangileri mıntakada çokça istih • 
sal edilmekte üretmenlere bankaca yar
dım yapılması gerekmekte ise o mahsul 
İçin örneği gönderilen cedvellere uygun 
olarak birer cedvel doldurulup gönderi
lecektir. Her mahsul için ayrı ayrı hazır
lanacak olan bu cedvelde on sual var -
dır. Bu on sualden üçü grup halindedir. 

Birinci sual grupu mahsule aidtir. Bu 
lcıaımda ıu suallere rastlanmaktadır: 

bir sistem değildir. Bu Türkiyeye 
has bir sistemdir. Devletçiliğin biz
de manası şudur: Ferdlerin hu~usi 
teşebbüslerini, şahsi faaliyetlerini 
esas tutmak, fakat büyük bir mil
letin ve geniş bir memleketin bü
lıtütün ihtiyaçlarını ve bir çok 
!eylerin yapılmadığını göz önünde 
tutarak memleketin iktrsadiyatrnı 
devletin eline almasıdır.,, 

Yeni müvazenede türle ekonomi
ai, ferd ve devletin müşterek çalıı
nıasına dayanan programlı ve şuur
lu bir ulusal nizam olarak insanlık 
tarihinin ileriki inkipf ma temel 
\le misal teşkil edecektir. 

Türk ekonomisinde İç muvaze
nenin yeni faktörlere intibak ederek 
İnkişafi, zan.ıri olarak akı~lerini dış 
ekonomik mu vazcncde de göster
lllektedir. Buna da dikkat nazan
lllızı çevirmek isteriz. 

Şimdiye kadar dünya ekonomi 
ni2amı, hammaddeyi yapan ve bu 
hammaddeyi işliyen memleketler a
rasındaki bir muvazeneye müste 
nitti. Haınmaddeci memleketlerin 
kendi içlerine dönmeleri, kendi ham 
llla.ddelerini bizzat işlemeğe başla
rrıa.ları ve dünya mübadelesine an
cak coğrafi vaziyetleri icabı mem 
lekctlerinde yetişen spesifik matala
n vermekle iktifa etmeleri öyle fak
törlerdir ki, bunlar, milli sRnayileri· 
ne sahib milletlerin hür münasebet
leri şeklinde tezahür edecek yeni 
bir dünya ekoııomi müvazenesinin 
doğmakta olduğunu ifade etmektir 

Binaenaleyh, beş senelik endüs
tri programını sa.dece memlekette 
endüstri kurmak şeklinde değil ulu
':'-) hayatta sosyal ve ekonomik te
s~rler ve değişikler yapan ve hatta 
cıhan~umul akisleri olan bir inkı
ı· L . T 
aucı aksiyon olarak tanımalıyız. 

V.h. RUK' tan 

1. Bu ürunun ekildiği saha miktarı 

(bin metre murabbaı itibariyle) 
11. Bu ürünü eken Üretmen ıayıu, 
ili. Alınan urünün mikdarı (kilo iti

bariyle) 
1 V. Bu ürünün mahalli piyasadaki 

\'a&ati salış fiatı. 
Ürünün mevsimle olan münasebetin; 

şu sualler belirtecektir: 
1. Ürünün ekim mevsimi, 
11. Çapa, budı:una, kırma, temizleme 

gibi ameliyeler icnbediyorsa mevsimleri. 
111. Hnsad mevsimi, 
1 V. Satış mevsimi 
Ürünün masrafları da şu esasa göre 

hesabedilecektir: 
1. Beher bin metre murabbaı ıçın 

nadas, tohum ve ekme masl"afı. 
11. Beher bin metre murabbaı ıçın 

ekimden istihsale kadar yapı!an ameli -
yeler masrafı (her ameliyenin masrafı 

ayrıca gösterilecektir.) 
111. Beher bin metre murabbaı için 

hasad masrafı. 
Bu üç sual grupundan başka ankette 

şu suallere rastlamaktayız: 
ı - Bu mahsul nevi için bu sene ne 

mikdar ikrazat yapmak lazımdır. Asgari 
plaıman ihtiyacı nedir ve bu ihtiyaç ne 

eıu üzerine tayjn edilmiıtir • 
2 - Bu mahıul nevi için yapdması 

ıereken ikraz ~atemi ne olmalıdır? (ipo. 

tekli, müteselsil) 
3 - Bu mahsul ne,·i için her tahaa. 

yapılacak ikrazın azami ve asgari hacl . 

leri ne olmalıdır? 
4 _ Bu mahsul için yapılacak ikra:.ı:· 

larm vadeai ne olmalıdır, kaç taksitte 
verilmelidir ve bu takıitler hangi aylar· 
da hanıi ameliyeler için olmalıdır? 

5 - ikraz ve tahıil husıııund. bazı 
mahıullerle alakadar teşekküllerle (in -
hisarlar, 0 mevzula uğraşan şirketler ıi
bi) anlatmak kabil olup olmadığı, kabil
se ne tekilde bunun temini mümkündür? 

6 - Bu nevi mahsule aid ikrulann 
mahalli hususiyetine göre tahsilatın az 
masrafla ve kolaylıkla temini husus.un· 
da ne gibi tedbirler düıünüldüğü 

Bu suallerden başka düşünceler için 
de bir kısım ayrılmıttır. Banka çok ehe
miyet verdiği bu it üxerincle ke-ndilerİ) le 
temas etmek Üzere bazı ıube direktör · 
teriyle sandık memurlarını 10 fubat id•ı 

Ankaraya çağırmıştır. 

Kızımın doğumunda gösterdiği &J· 

kı ilgisi ve sanatındaki mahareti ile 
refikamı ve dolayısile beni memnun 
eden Leblebici mahallesi Argın soka· 
ğındaki ebe Bayan Halet Hakkıya bu 
suretle teıekkürlerimizin sunulmasını 
ııayın gazetenizden dilerim. 

M.M.V. Muhasebesi tetkik me
murlarından Kemal Kut. 

Tütüncülük hakkında 
kül türel bir filim 

Dış piyasalarda tütün ihracatımı· 

zın nrtırılınası için kültürel mahiyet· 
te bir filim yaptırılması düşünülme~
tedir. Yunanistanın bu suretle hazır
ladığı bir propagnnda filmi hemen 
bütün Avrupa memleketlerinde gos· 
terilmiştir. Filmin 60-70 bin liraya 
mal olacağı tahmin olunmaktadır. 

Mahnllerinden gelen haberlere 
gore Ege mıntakasında, muhtelif 
cinsteki tütün fiatları 25-127 kuru§ 
arasındadır. Geçen yıl bu fiat 30-95 
idi. Karadeniz mıntakalarında dizi 
denkleri 20-125 d.ir, Bu mıntaka tü
tünleri geçen yıl 35-265 kuruşa ka
dar satılmıştır. Marmara mıntakasın· 
da piyasa hf'nÜz açılmamıştır. 

Yüksek ekonomi ve ticaret 
okulundan çıkanlar 
Ankarada bulunan lstanbul yük

sek ekonomi ve ticaret okulu mezun
lannın bir cemiyet kurmağa çalııtık -
lannı haber vermiştik. Cemiyet le· 
şekkül etınİ§ ve bayındırlık bakanlı
ğı muhasebe yar direktörÜ B. Hüsnü· 
nün baıkanlığında idare heyetini seç
mi§tİr. Cemiyet, azalan bugün, Yeni
Jehirde mühendisler birliği binasın· 
daki hususi dayrelerinde bir toplantı 
yapacaklar ve beraber yemek yiye
ceklerdir. Ekonomi bakanımız B. Ce
lal Bayar, cemiyetin fahri reisliiini 
almı,lardrr. 

İki tayin 
İç bakanlık mahalli idareler genel 

direktör muavinliğine Vize kaymaka
mı izzettin, birinci umumi müfettiı
lik yazı iıleri direktörlüğüne Haaan
kale kaymakamı Halis tayin edilmiş
lerdir. 

Giresun valiliği 
Giresun valiliğine emniyet İ§leri 

genel direktör muavini 8. Feyyazın 
tayini yüksek tasdike iktiran etmiş
tir:. 

Eti Bank maden işleri 
muavinliği 

Eti Bank genel direktörlüğü ma
den işleri muavinliğine Ekonomi 
Bakanlığı maadin genel direktörü 
B. Bedri Bekiroğlu tayin edilmİftir. 

Adana gümrük 
memurluğu 

Mersin gümrük baş müdürlüğü
ne bağlı olmak üzere Adanada bir 
gümrük memurluğu kurulmu,tur. 

Turizm konlİsyonunun 
toplantısı 

Dün toplanacak olan, bakanlıklar n· 
rası turizm komisyonu, alakadar bakan· 
lıklnrın kararlar Üzerindeki noktai nn· 
7.arlnrı henüz komisyona bildirilmediğin 
den, başka bir tarihe bırakılmıştır. 

Trakyada yetişen 

mahsuller 
1 r;ıkya umum müfettişliği Ekononıi 

Bakanlıgma Tral<ya mıntakasında ye • 
tişen m~hsullcrden nümur-der gondcr • 
miştir. Bunlat arasınd:ı Gnıibolu mınta· 
kası balık konsen·eleri ve bal da vardır. 
Ekonomi Bakanlığı, Türkofis'in dıt kol 
ları vasıtasiyle bu mahsulleri ecnebi pi· 
ya11alara tanıtmağa çalışacaktır. 

Köstence yolunun 
faydalan 

Mersinden trenle lstanbula ve ora -
dan Köstence yoluyla Almanyaya gön· 
derilen 18 sandık elmanın 12 ıünd 

yerlerine \'ardıiı alakadarlara bildir:i) • 
mittir. Tecrübe olarak ıönderilen bu 
elmalar hiç bozulmamııtır. 

Şekerli maddelerin 
isimleri 

Harice çıkarılacak şekerli madde
lerin lerkiplerinde şekere isabet eden 
iıtihlak vergiaiain kanun mucibince 
iadesini temin için Finans ve Ekono· 
mi Bakanhklan müıtereken tekerli 
maddelerin isimlerile teker nisbetle
rini bir liste halinde tayin etmişlerdir. 

Dalaman köprpsü 
bitiriliyor 

Muğla, 15 (A.A.) - Muğla ile· 
Fethiye arasında bulunan büyük Da 
laman köprüsünün orta ayağının ke· 
merlerinden biri dökülmüı, diğeri de 
yakında dökülecektir. Kısa bir ;ı;a. 

manda gelip geçme lemin edilecektir. 
Gelibolu köprüsünün de yapm yirmi 
güne kadar bitecektir. Köyceğiz. . 
Muğla araa~ bütün su geçjtleri betC'n 
yapılacaktır. 

İzmir piyasası ve Almanya 
lzmir, 15 (A.A.) - Ticaret oda· 

aının hazırladığı istatistiklere göre 
geçen yılın ihracatı gerek üretmen 
ve gvek tecimerlerimiz.i sevindirecek 
bir haldedir. Almanya geçen yıl yal· 
nız. üzüm değil, birçok maddelerimi7İ 
de çekerek en birinci ahcımız. olmuı· 
tur. Almanyaya geçen yıl Türkiyeden 
79 milyon marklık eşya gitmittir. 

~uuayıann tertıuıde yeni 
esaslar 

Subaylar heyctıne mahsus }eni t -. a"fi 
kanununun muhtelif kanuni. rla d .. .,ı, ı

rilcn ikinci maddesiııın degiştirııı. ı .. ı 
hakkında hukümetin Kamulaya ver .. ıı 't 
oldugu kanun projesi mi!li müdnfn ... 1-

cumeninde görüşülerek aynen k. bul c lıl
miştir. Bu pı·ojeye göre terfi kanunun.ın 
ikincı maddesinin şu şcldlde ·degişt ıl

mesi Knmutny umumi heyetine tel lı! 
olu nmaktadıı· : 

(Hiç bir subay mensub olduğu sını . 
fın kıtasındn rütbesine aid asgarı mud • 
detin en az üçte biri kadar bılriıl hız.net 
etmedikçe terfi edemez. Bu müdd tlcı· 

kurmay subayları için harbtn hasıl ola
cak ihtiyaca gore Başbuğlukç."\ luL.ıın, ı 

kadar, azaltılabilir. 
(Asteğmen ''e teğmen rutbesinde o -

lan havacı subayların terfileri içjn rutb • 
lerine mahıus asgari müddetin he11abın
da kara ve hava sınıfları kıtalaruıda ) n
pacakları hizmet müddetlerınin ınecııı.;ı .ı 
bilfiil kıta hixmetlennden sayılır.) 

Sınıfında kadro mucibince rütber.inin 
mukabili kıtaat bulunmıyan subayları.1 

terfileri mafevklerinden alacakları sıcil
ler üzerine yapılır. 

Harb akademisi ve yÜkfiek le\ azın, 

mektebi tahsilinde bulunan suba)·lara 
kurmay stajiyerferi ve kurmay suba} la. 
rının Akademiye ve Yüksek leva .. ıın 
mektebine gireceklerin de bu 1111.:k.ct>e 

girmezden evvel tahsil esnasında ve ta.ı· 
ıilden ıonra memur edilecekleri muhte -
Jif muharip kıta komutanlıklarında ve 
le,"aZlm ımıfı için kıta sayılan yerlerde· 
ki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hi:r.· 
metlerinden 5ayılır. 

Alelumum muavin sınıflar nıcnsuu. 

larndan harb akademisini ınuvaffakiy. t
le İtmam edenler, piyade sınıfına nl\kle
dilirleı. lıbu nakilden evvel muavin sınıf 
kıtalannda geçen hizmetleri, kıta hiz ne
tinden sayılır. Ancak terfi için piyade 
ıınıhnda sicil müddeti olan 6 ay bulunup 
muvahk sicil almak me~ruttur. 

Hastaneler mütehassıs tabib ve bn:) -
tar ve kimyakerf erin bakteriyoloji ve se· 
rolojilerdeki ihlısas hizmetleri kıta hi 1-

meti olarak kabul edilir. 
Sanayii harbiye ve harita sınıfların' 

menıub su haylar sınıflarına aid kadı\) 
dahilinde mafevlrlerinden alacaktan si _ 
ciller üzerine terfi ederler. Ancak bırİn· 
ci fıkrada mezkur kıta subaylanndan 
gayri mezkUr fıkradaki emsali nasplı -
lardan evvel terfi edemezJ,.r , 

B. Yahya Sezai 
Üçüncü umumi müf etlişlik 

baı müıavirliğine 8. Yahya Sezai 
tayin edilmiştir. 

Bu yılın sanlarına doğru bitecek olan: Ankara i•tasyon binası, Türkiyenin en güz.~l bir garı olacaktır. Remıimiz. bina bittikten sonra alacğı şekli göstermektediı· 
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l{ırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Ttirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

J ak, onu görmenin ve işitmenin mutlu hay
reti arasında kanmağa razı oldu. 

Terez, bu iğrenç şeyi ona kimin söylemiş 
olduğunu sordu. 

J ak'ın bunu saklaması için bir sebeb yok
tu. Söyliyen Danyel Salomon'du. 

Terez buna şaşmıyordu. Hiç bir kadının 
aşıkı olamamakla tanılan Danyel Salomon, 
hiç olmazsa bütün kadınların mahremiyetine 
girmek ve onların sırlarını bilmek istiyordu. 
Terez de onun neden bunları söylemi oldu
gunu tahmin ediyordu. 

- 1 ak, size söyliyeceğim şeye darılma
} mı~. Siz hislerinizi saklamakta pek mahir 
d~gılsıniz. Beni sevdiğinizden şüphelendiği 
ıçın ogrenmek istemiş. Eminim ki şimdi, 
munasebetlerimi.z hakkında hiç bir tereddüdü 
kalmaı;ııstır. Ancak bu da hiç umurumda 
de ıldır. Tamtersi, eğer siz hislerinizi daha 

,
1 saklıyabilmiş olsaydınız daha az müste· 

r 1 olur. beni daha az sevdiğinizi sanırdım. 

Sonra, onu kaygılandırmaktan çekinerek 
başka fikirlere geçti: 

- Yapmakta olduğunuz taslağın ne ka
dar hoşuma gittiğini size söylememiştim. 
Arno nehri kryısında Floransa değil mi bu? 
Şu halde biziz. 

- Evet, bu çehreye· aşkımın heyecanını 
vermek istedim. Hazin bir şey, halbuki ha
zin değil güzel olmasını isterdim. Görüyor· 
sunuzya Terez, güzellik ıstırablıdır. Bunun 
içindir ki hayatım güze1le eliden beri ıstrrab 
çekiyorum. 

Fanila ceketinin ceblerini karıştırarak 

cigara tabakasını aradı. Fakat Terez giyin· 
mesi için onu sıkıştırdı. Evine öğle yemeği
ne götürmek istiyordu. Bütün gün biribirin· 
den aynlmıyacaklardı. Bu, çok zevkli bir 
şey olacaktı. 

Ona çocukça bir sevincle baktı. Sonr~, 
hafta bitince Dinar'a dönmesi ve daha son
r~. ~.a. Juan~l'e gi~esi lamngeleceğini ve 
butun bu muddet ıçınde biribirinden ayn 
olacaklarını düşünerek kederlendi. 

Juanvil'e, babasmm yanında gidince onu, 
birkaç gün için, oraya çağırtacaktr. Ancak 
orada da, Paris'tekl 21Ö1 erbest ve başbaşa 
olamıyacaklard:r. 

Jali: 

- Evet, dedi. Paris, kannakanşık son
suzluğu içinde bizim için pek iyidir. 

Sonra ilive etti: 
- Sen yokken bile artık Paris'ten ayn

lamıyorum. Seni tanımamış olan memleket
ler~e yaşamak bana dayanılmaz bir şey gibi 
gc~yor. ~enden bahsedcmiyen bir gökyüzü, 
?~gla~, agaçlar, çeşmeler. heykeller benim 
ıçın hıç bir mana ifade etmiyor. 

Jak giyinirken Tercz de masa üzerinde 
b?l.muş olduğu bir kitabın yapraklannı çe
vınyordu. Bu binbir gece hikayeleri idi. Ki
tabın şurasında, burasındaki romantik resim-
1~~· ~etin arasına vezirler, sultanlar, kara 
yuzlu lalalar, çarşılar, kervanlar dizilmişti. 

Tercz sordu: 
- Binbir gece hikayeleri sizi eğlendiri

yor mu? 
Jak, kıravatını bağlıyarak ceva1' verdi: 
- Çok. Bacakları siyah mermer haline 

gelen şehzadelere ve geceleri mezarlıklarda 
?ola an harem kadmlanna istediğim zaman 
ınanıyorum. Bu hikayeler bana, hayatı unut· 
tu:an kolay hulyalar veriyor. Dün akşam ya· 
tagmıa kederli girdim ve orada üç şaşı ka
lenderin masalını okudum. 

Terez, dudaklannda biraz acı ile: 
- Unutmağa çalışıyorsun! ben, bana~ 

den gelen bir acının hatTrasmı dünvada hic 

bir şey pahasına unucra<LtC ~st\;meın. 
Birlikte sokağa çıktılaı. Terez biraz ı ! L. -

de bir arabaya binecek ve Jak'tan birkac d '
kika önce eve vannış olacaktı. 

- Kocam sizi öğle yemeğine bekliyor. 
Yolda giderken konuştukları ehemİ} et

siz şeyler, sevgileri dolay1siyle ebemi} e1 li 
ve teshir edici bir hal alıyordu. Öğleden son
raki zamantannın sonsuz bir sevinç ve bilin
mez bir zevk içinde geçmesi için ne lazımsa 
düşünüyorlardı. Terez, tuvaletleri hakkın :a 
ondan fi.kir soruyordu. Öğle vakti neşesimn 
ve güneşinin doldurduğu sokaklarda onunla 
birlikte bulunmakla bahtiyar olan Terez av· 
nlmağa bir türlü karar veremiyordu. Tem 
caddesine geldikleri zaman karşılarında, 
yanyana vitrinleri fevkalade bir yiyecek bol
luğu içinde mağazalar gördüler. Bunlar. e
h:ıbcıda sıra sıra dizilmiş tavuklar ve Y<''"""' 
çıde sandık sandık kaysı ve seftaliler, se' . t 
sepet üzümler ve yığın halinde annncll lı. 
Yolun kenannda içleri yemiş ve çiçelde do
lu arabalar duruyordu. Bir lokantanın ca'1ı 
lı şahnişi altında takım trukım erkekler " 
kadınlar öğle yemeği yiyorlardı. Terez, bun
lar arasında, sandık içine dikilmiş bir taflan 
k~rşısında, tek başına, küçük bir masad,ı. 
pıposunu vakmakta olan ~ulet'i tanıdı. 

• (~(lnu vcır) 
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A.nkaradan udağa 
on sekiz saatta 

" Dağdan ve k&rdan ü rkmemek 
için, yapacağırnı:r: şey, karlı yoku§la
n çıkıp, uçarak inen kayakçı genele
rin Uludağ'daki faaliyetlerine, bir 

türk eıeı·i, "Yeşil" i ile, e n eski türk 

şehri, Bur6a ... 
Haciyvat köprÜ3ÜnÜ geçtikten bir

u: aonra otomobil duruyor. Bi1• çivi ' 

C.H.P. Jo.i •,,orları euinin yosm brtmcmif halde alınan f,ir re•mİ 

ııiin için katılarak, oaları yakından 

sömıektir." demiıtim. 

Saat 19,45 de Ankara'dan kalkan 
ikinci tren, yokularmr, ıabahleyin ıa
&l -&,58 de Karaköye bırakıyor. Bur· 

u. yolu Ü:Kerine dikilen Ahıdaiı bu 
mevsimin erken •aatlerinde aiıli ol· 
duğu için otobüaler altıdan.o önce yola 
~ıkınıyorlar. O 2amana ıkadar yapa
.cağınız fey, Karaköy'ün elektrikll ga-· 
-zinolarından birinde bir çay içerek 
kahvaltı etmek ve küçük esnaf, me· 
mw·, ve ziraatçi ve hele ıoför gibi her 
yerle ve herkesle temas halinde bu
lunanlardan civar itleri hakkında ha
~r almaktır. Bunların çoğu bir yan
da duran kayaklarınıza ıaıarak, ıo
ıförler i:;e sevinçli gözlerle bakar: Oç 
71ldanheri Bursa'ya ıidip gelen ka· 
yakçılar oniara yeni bir kazanç ka
pıat açmıılardır. 

laıtiji deıınj~tir: Otomobili nakil v;. 
aıtalarmm en güzeli yapmış, olan tek
niı. la•tiiini patlamaktan acaba ne 

ULUS 

1 

mu~ ve döküJen yapraklar çürüme:: .: 
başlamıştır. Sular çağlıya.ıılar gıo ı 

;\kmaktadu-. Durmadan dönerek çı· 

kıyoı·uz. Serince hava, ıSJllJyor; san· 

ki l · r s ine, kıştan sonbahara ve son · 

bahaı-dan yaza dönüyoruz. Hava şim· 

di öyle ıl ık ki İnsan etı·afında kuş cı

v ıltıları ve yeşi l yapraklar arıyor. Ye 

şil yapraksa bol; Uludağ çamlıkları 

he pimize geniş bir Ere nköy bahçesİn · 

d e imişiz hissini veriyor. Bunlann a ra

sm<..la n geçere!< y uk:;eliyor uz: yüz o· 
lUJ: me tred en bin uç v ı..iz m treye çık 

mış bulunuyoı·uz; <la ha da yüksele· 
ceğ iz; Mitoloji ' delci Oiimpos' un tepe· 
sine kadar ... 

Uludağ' da kar sporlan işinin ida

resini Üzerine alnuş olan Cumurıy<'l 

Halk Partisi Karabe len'de büyük bir 

sığınak yaptırmış. llk molayı burada 

verere k bir fincan kahve ile biraz 

dinleniyoruz. Bursa dağcılık kulübü

ne çok yardımları dokunmuş olan es
ki Liva kumandanı Yarbay lsmail 
Hakkı'nın bu ilk sığınağı meydana 
ıretırmekteki yardımlarını anmamak 
imkan var mı? 

ltte Dolubaba ve nihayet Kirazlı 

yayla ..• Fakat durmadan çıkıyoruz. 

Karlar yava§ yavaş beliriyor; sağdl'l 

solda g-enİ§ sahaları kaplıyan kar, yol 
üzerinde erimiştir; biraz sonra yol 
da kalın bir tabaka ile örtünüyor. 
Şoföre: "Zincirlerin olsaydı bu sert
çe kar üzerinde daha ileriye gidebi-

Tekirdağ mebusu B. Rahmi Apak 

~~erlerini tazelemek için bu mevsim

de oraya koşmalıdırlar. Ozon ve teı

içinde yürürken hafiflediğimizi, açlı · 

ğrn gittikçe dayanılmaz bir hale &''"l

diğini de hissediyoruz. Bunları k.on11-

~urken bir aı·kada~ ilave ediyor: "ls. 
tanbul Tıb Fakültesi profesörlerinden 

bir alman mütehassıs buranm irradi· 

ation bakımından lsviçre'deki Da

vos'a üstün <?lduğunu ölçüp anlamış

tır." 

Rahat rahat nefes al«şımı-zdan ve 

karrnlarımızın dayantlamıyacak ka· 

dar acıkmasından belli ki buralar bir 

kür ye ridir: Ozon kokluyacak, yürü

yüp, kayıp acıkacak, yiyecek ve bü

tün derdlerinizi unu.tup gencleşecek
ııiniz. Bunları nefsimizde h.issediyo 

ruz. Fakat yol uzadıkça uzayor. "Kaç 

kilometre yürüdük? Ne kadar daha 

kaldı?" 
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Galatasaray 
Ankara da 

Birkac; sayı önce, Galatasaı-ay'm A n 

kara'ya gelecciini okuyucuları~ıza h a

ber vermiştık. Futbol heyetinin aşagıyo 
koyduğumuz tebliği ne gör e bu haber 

doğru çıkmıştır. 

Galatasaraylı l ar l>u ak~am e ksprer.lc 
lıtanbuldan hareket edecekler ve yaruı 
saat 9.15 de iatasyonda meras imle k llr 
şılanacaklardır. Misafir takım camarte 
$l saat 15 te ilk maçını Ça nkaya ile ~ 

pazar günü de ikinci maçmı A nkara Gu 
::ü ile fapa~ktıı-_ 

Ba4'ı htanbul gazetelerinın ılır. 

maçın Gençier Birliği ile olacağına daı 
verdikleri haber yanlıştır. 

Çan.kaya ve Aokaı-a Gücunün Gall. 

saray'a karşı kendi kadrolal' İ-.. le .: .l{~t:a 

gına duydLtk. YalnıJ:, ~ulı.aya !'otuhat•I'. 
Gücünden eski au~lan lbrahiın ve Gazı 

nin oynatdmaaına nıüsaade edilme$ını 

rica etmi4tir. 

Galatasaray, htanbul un lıer b.-~. ın· 

dan ileri bir k..alübüdür. Futbol laı..ıını 

da lik maçlarının en batmlh ı:ıdenh::rın

dendir. Oyun tar.ı:ı, enec-Ji i le ~.kr. ı ı; İ•\ 

bir uaya ırclmeıindr.ı, mey..ı.-.. , • ........ 
tatlı ve seyretmeğe değer bir tek<Jcıe rl i.-. 

. lstanbul l~k maçiaı·mda son bir kaç u) t· 
nunu gördüğümüz Galata&aı·aylrların lu 
rada beğenileceğini umuyoruz 

Çankaya da birkaç yıldır. Ank ın 
sporunda ihmal edilemiyecek bir tak ı ı 

olduğunu daima göstermiştir. Eğer ;_., 

bir tak1m kurarlar ve iateklc oynarta . ti, 
alacakları derecenin düşük olmıyacağ ım 
zannederiz. Her ~eyden Önce, h.a,aoın 

iyi olmasını teme nni ediyoruz. 

ANKARA AY AK TOPU 
KURULUNOA;'ll : 

18, 19 • l · 935 cumartesi ve pazaı 

günleri İstanbul Galatasaray takmunı,. 

maçları olduğu için bu haftaki li" ım:\ç 
ları geri bırakılınııttr. 

Bahk konserveciliği üze
rinde etüdler 

Nihay .;t, Pazarcık'a doğru yola çı· 

kıyoruz. Buraa fOseainin iki yanını 
kaplamış olan bu küçük ka .. ba i'tik· 
l.i.j harbında birkaç kere yanmıı ve 
yeniden kurulmuştur; teker fabrika
larımız için pancar yetiştirerek gün
den güne gelişmektedir. 

Uludağclan dönüıte otelözünde kahrJealtı 

Dağ sporları evinden bizi karşıla 

mağa gelmiş olanlardan biri kaygımı · 

z1 gidermek için : "Otelözü'nü geçti

ğimize göre on dakika aonra evdeyİ7.. 

Ancak, bacaklarımızda henÜ1: takat 

varsa da yakacağı kalm.ıyan vücud

larımı:z, kömürü bitmit birer lokomo· 

tif ıribi, gittikçe yavaıJıyor. Ve oiha· 
yet Ankaradan çıktıktan on sekiz sa· 

at sonra, bir dönemeçi kıvrıln-ken, bir 

tepenin eteğine yaslanmıı dağ spor

ları evi, altı oklu bayrağıyla, görüni•· 

yor: son kuvvetimizle ona doğru atı
lıyoruz. 

Ekonomi bakanlığı, !balık itleri ü 
zerinde tetkikler yaparken, balık kon 

aerveciliği ile de meşırul olmaktadır. 

Bu maksatla, balıkçılık enstitü.Ü mii

tehasaısları, ecnebi memleketlerdıe 

sarfedilen konservelerle, memlek~tİ· 

mizd yapdanları, kalite baktmmdl'ln. 

karııla§ltrma·lı.ta ve bir taraftan d,. 

kimyevi tahlitlerle. dayADma, nefaset 

ve sair hus-.uiyetlerini ara~tırmakta 

dır. Bakanlık, nefis ve pek ço\ı: o1au 

balıklarJmızın. tazelerinin oldurı.ı- ·go

bi, konservelerinin de ecnebi mem~e 

kellere satılmasını temin çarelerim 
c-öz önünde bulundurmaktadır. 

Birkaç kilometre ilerde, Ahıdağ'ı
nm eteklerine aığınmıf duran Güınüı· 
dere köyünün önünden geçiyor ve dil· 
gm, 218 tane olduğu rivayet edilen 
dünemeçlerind _n kıvrıla kıvrıla, Ön· 
ce yükseliyor ve :>onra, zaman zaman 
yüre~imiz ağzımıza gelerek, İnegöl o· 
vasına doğru iniyoruz. Bu yerler bi

rinci ve ikinci İnönü :.ava-?larının baş
langıç ve bitim noktalarıdır. Birer 
epope olan o z,\manki resmi tebliğleri 
hang imiz hatırlamayız : "Nazifpaşa 

:urtlarında ilerliyen piyademiz ... İne
göl önünde dü~manm bir süvari ala· 
ymı ate§ altına alan topçumuz ... " 

Her zaman bozuk olan Na7İfpa~a 
kup.rusüm.in betondan yapılamsı mti
teahhidine ihale edilmi,tir. Biz geçer
ken İnegol uykuda idi. lki lnönünde 
düıımanın son sığınağı olmuş olan 
Kaz:.tncı bayırlarında gene o unutul
maz günleri andık. Orada güzel bh
koy teşekkül ediyor: biraz ilerdeki 
Aksu bildiğimiz şirin Anadolu köyü
dür. Artık Bursa ovasızıdayız. Sağı

mızda şeftali bahçeleri, aoluınuzda 

Uludağın karlı yama~ları ve önümüz. 

"'"· sisler içinde irtiaaın eden ölmez 

zaman kurtaracaktır? 

Saat dokuzda Bursadayız; biraz 
dinlenmek, Bursa'yı biraz gezmek 
hakkımızdır. Fakat öğle yemegını 

Uludagda, partinin dağ sporları evin· 
de yiyeceğimiz için acele etmemiz de 

lazımdır. 

Bir ekaiğimiz yün eldivenler ... On
ların da karda kullanılacak en iyile
rini yi rmi beş kuru~a çarşıdan alıyo 

ruz. Dağ sporları Bursaya kar eldive· 
ni yapmak lüzumunu hemen öğret· 

mittir; yeni sanatlar yeni ihtiyaçlar· 
dan doğar. 

.Şimdi Beyce şosesi Üzerinde, Bur

sa'yı aşağılarda, nemli havaaı içinde 

bırakarak, döne kıvrıla, yükseliyoruz. 

Sanki bir kabartma haritanın Üzeırin· 

deyiz. Hava öyle parlak ki topraiın 

bütün girintilerini, bütün çıkıntıluı

m, gölleri, körfezleri, alçak dağları, 
köyleri, ovaları aonauz bir vuzuhla 

görüyor11z. Artık asıl dağ yolundayız. 
Bütün geçtigimtz yerlerin aonbahar 
manzarası burada kış halini ahyor 
Yollar, eriyen karlardan biraz bozul 
muı, agaçlar son yapraklarını dı> 

lirdik!" diye ıı:zlanıyoruz. 27 ilkteı
rindenberi yağmamış olan kar sertleı

miı iıe de otomobile yol vermiyecek 

Uludağda karlar arcı:ıuncla hayolar 

kadar da çoktur. iniyoruz. Eıyamızı 

dağ aporları evinden gönderilmit olaı 

el kızağına yerleftiriyor ve yola dütü· 

yoru:z; yedi kilometre yÜrÜyeeeğiz:. 

Kaya1darmi ayaklarma geçirip bir 

patinuarda imit ııibi hızla ilerleyip son 

ra durarak bize bakan kayakçı arka· 

daıa naaıl imrenınemeli 7 Kayakaız 

yürüyen bizler önce paltolarımızı, 

~onra tedbirli davranmıı olmak için 

aırtlanmıza geçirdiğimiz yÜn göm

lekleri birer birer çıkararak yürüyo

ruz. ilkbahar 11cai• açinde bunlar ne 

lüzumauz ıeyler! 

Bumwna bir yanık koku•u geli-

yor; doktor arkadaf izah ediyor: 1 
"Evet, röntken'de de bu koku duyul

dujuna rıöre ozon olacak." Tekaıi.f 
etmit okeijen'in karlı Uludai'da !». 
kadar ltol oldutu .. u bilmiyenler en-

Nasuhi _:!AYDA r 

ölüm 
Türkiye it bankası Ankaı·a Meı-kez\ 

Müdürü 8 . Sadi Batu'n11n anneıi n rah . 
metli dokt-.:-r General Abdü.sselam'ım ef1 

Ba7an Belkiı'in uzun bir hastalıktan 

aonra lıstanbulda öldüiünü öğrendik. 
Çoc:uklannın ve ailesinin acılannı ll>"l''

laımz. 

ICarlarr altındÖ. Uludağ ıçttn1fon 
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a ab zaı .. f iı. uJi lf~ tı li~İhımDfl ill:ulll 

ün1eı· Baı1k 
lJn1unıi rniidiirliiğiinden: 

Cttvelİ 

t lıste!>I 

f - ProJ<'ler 
İstJ}Cnlcr bu nrakı 21 lira muknbılinclt Sumtr B,dı A'C r.ı=ı 

şubt:sinden alabilırler. 
,:, - Ek iltme H 5.ubat 1916 c.ımnrte ı unu <r. t l "· d, A.r:. 

l anıda Zıraat Bankası binasında Siımer Bank mt rkuınddıı koml:r jj 

vond vapılac<ıktır. 
lf - Ekclltme kapalı zarf usulilc ) ~pılacaktır. 
5 - Ek iltme} e girebilmek için ı teJdilt rin: 

a - 20522 lira 62 kuruş tnU\"akk.,t ttmınat vt.rınelcri, 
b • Ehli} eti fennh e Hsikası ibr z umelcn 
c - 2490 numar.Jı kanun mucibince ttmın t mtktubu Hrmc:· 

~c alahı}etli bir banka tarafından Hrilmiı; 419 23 ı·r lık hu 
ışı halen 1 apabilecek mali iktidarda olduğum mu be'' ın bir ~·
h .. d tn:ıme ıbraz e tmeleri. 
B maddcsındc anılan ehliy e ti fe n nı vesıkası banka t ..rafınJın 

tt'şkil t dilccc k bir heyet tarafından verilt:C('. kt ir. 
r tekliler bu gibi bü) ük işleri muvaffakiyetlc bitırmıc: oldıı 12-

rın dair v.esikaları en geç eksiltme: t:ırihinden uc giın t\ el bu <ıe- J 

yete ıhraz etme.,e mecburdurlar. t 

6 - 1 eklif mektupları ) ukarda ) azılı gun "t: saattan bir sa.ı.t ., 
r vt lin c kadar münakasa komh) onuna 'erilmic: bulanm.,,Jıdır Po~ 
ta ilt gond< rilccek mekt upların nıhcı \ et ihıılc: E~· indt r bır f , t _, 
t"vel ""f'''" c ,. 7 rfın t· nı nı !llekilde k n trlm1~ n ması li.um r 

u~Ja ilha-vbWndan: 
Köyt:r 11. • F thiyc yolunun Köyccğız • Dalama llopriısu arı-

1Unda 64 000 . 86 ı ıo kilometrelerinde 28412 lira ketıf bedelli 
6oııe. Kaldırım vr imalatı sınaiye inşaatının kapa ı zarf usu ılt ek
a ltmesı 2 -1-936 pazartesi gunü aaat on be.-Je Mutia 'Vili tti ma. 
lıam •da Daımı Ent:umrn tarafından yapılacaktır Eksiltme P"
rıameaı v una mutefem diğer nrak 141 lrul'Ul mubbiJin& Mug-
la Nafı\ Dairrsınden almabilir 

Muvakkat temınat 2130 bra 90 kunqtur 
!st~lıhl rın kanunen Krbeıt ış alabilecek mühendis olmuı weva 

ı JIOOO hnlık ımalitı sınaıyeaı mevcut şoseyı ıyi bir şekil. 
bltfrillftıte tlaır eblıyeı fennıye ves kuı göstremeıı. bu vesika. 
ıt tenmven ıatekHlerın teahhiit edecegi itin bütün ftnnı husu-

at e un ni mesuhyerinı dtruhte dece-lr kanunen ser'best ış yapa.. 
bi n mub ndis göstermesi. ve bu takdirde fenni ?Msuliyei der· 

1\ rupa. a ~C) nlıat edet·f&k tii•· ~·t..ırla -f 
rın n·ız'trı dikl.atine : 

:Avrupay styah t cdccckltnn atıdlkl ~c.nı.ıt dahılm ( 
on gun €'VV J Odaya muracaat etm.clcn lazımdır. 

ı - Seyahat edecek kims.r.:nın ısmı 
2 - • .. ,. Adnsı 
3 -- Odad:ıkı kayıt num; ra. ı , e taribı 
4 - Meslekı 
5 - Seyahatın g.) ı.:sı 

lat:kal 

.. 

6 Sey.th. t edeccgı mcrnlt ketltr 
7 - Bu memleketlerde zıyaret e<ltcq;i f brika, mucss()&( ,. ya 

1 ıcarethanelerin yr } n ısımlerı. 
Bu yedi maddedt }azılı h ı<ı t oda\a vuılt.cı:k ar;ıuh lda a-

r h·t ıkredılme l mdır. J-181 

Ankara Belediye Rei: tiP-i İlan la rı 
İLAN 

Ba ı bo bulunup Atpazarın. 
dakı Kazımın h nına ushm edı
len uç merkebın uç gun z ... rfın
da sahiblen çıkın dıgı takdırdt 

satılac ktır. İstcklılerın 18 1.936 
cumartt:si gunu saat 8 de Akkop. 
rudc me:zbah., cıvarında ha}van 
pa arındaki mt muruna murac -
a.tları (101) J-184 

' 1 a 1 i ~ (' \ (' " a 1 t. ti )) d t· il 
l - 1257 No lu madenı ufaklık p .. ra k .. nununa tt vfikan Devle t 

a~ cakların .. 54 kuru tan alınmakta olan beher mccidipmin Gümüş 
fıatının t enezzülu hcsabile kırk dört kuruşa ındirilıniş ' c bu fi at 
uzcrındt:n k bul cdilme:;i ıçin malsandıklarına tebliğat yapılmıştı r. 

2 - Ciımhuri:ı; et Merkez Bankasınca satın alınmakta olan be. 
her on gram me kuk ve g::.yri mes'l<iık halis gümüş badema yirmi 
ıkı kuruşa c:a t ın 2lınıxaktır. (76) J-172 

~ 

~Ankara Kada~tro nıii<liiı·Ji.iğiindt>n : 
Bakanlık bınalarının cenubun da Bu} iık Millet Meclis i binasının 

yapılacagı aşagı Ayranc ı mc\•kiindeki sahan ın 1.2..936 t arihine müsadif 
cun;arte~i .giınü kadastro i ine başlanı lacak bu alandaki gayr i menkul 
sahıplerının mülkiyet ve ayni hakları t esbi t edilecekt ir. Komisyo. 
nı~rı uzda~ bu ~s .ile işt iğal edecek olan posta ta pu mem urumuza 
mulk sahıplerının ellerind~i 'belgeJıeri ile miırauat etmeleri ve 
kanunun tayin ettiği müddet urfmda müracaat etmeffti ve be
yanname vermiyenlerin gayri ınenkutıerı hakkında kanuni mua-
ıt1t le vapılacağı ilan olunur 97 J-183 

...PJate müheodiaıo noterlik vautaailc ,;ercccıı tcablaütaemecua 
tekJM. landurfaı.a. ........ 'fiM.-.et· Jllıll!!ll9ktİ~ 
.... wtikw ıabmk istiyealeda Jluıle allilbMhn ea as • 
,an evet resmen muracaat ederek cblıy t wsflru almaları lltıın
ft lmteldi bir ırkct oldugu takdirde· 

Ebilane tartnamesinde yazıh evsafı baU olmaaı Ji&madu. 
hlekliltttn teklif mektup1-mı 2 -1.936 puartHi pti uat on 

Arat bıılar lluila villvet1nde eksiltme konusvon Rr s ıc M ver-
meleit ...rır. 1'50l ı-74 

1 

Betonarme köprü inşa=- tı eksiltme ilim: 

J"llıtdl•öilrtır 

rtriamnı ve hun m t fenı dı er evrak (301) )runı§ 
'°' ve köpruler ReisJitfnderr aJmabihr. 

tnıılldııat t mınat (4260) bradır. 

y kltrUf 

Şimdiye kadaı'.' binlerce kişiyi 
zenpı etmiştir. 

4. co KE$IBE 

-

tş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000lira 
mükafat 

~ 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtHJ:'\CI TERTiP ... 
St-ııedt'! ikj <kfnda 

414 ki İ)C on bin 
lira i.krmn.iyt: 

IK t '\C1 l'EHTtP. 
Sen<'fft' htl rf,.f:ı . 

<la l~ ki~İH· •ttt 

hin lir:ı ikı·amİ\ c• 
Rw - l .a .. n ,., 1 111<tqri"4c: t.-.,.... .. ı......,.. .,......ta~••.....,. '"'i ~...J•lrtı ""•ur •M<I...,. 

.. ._..,._. 207 u,1,-~ W... ..._. .... lr.e...._. .. M M .... '"'~ Hn 

....., , ..... -·· llı"8tfn ...-riJntftıı...Uı. Mu lr...nı.r -
.._........., lleO Un 
~ - ıso "°' .,.. .t~r. 
o.~,._.. ... 
Yirmi .. •Bl.-rd-. "'°° tul>al. llıuJrım.. T• nımıu " " tı;I •• 

,,. "ltJ?• .-..... l7SO 
~ .......... b,.. 

1 ftl~ erı.ıa.ot.,lııJ ı • ...._._ ...... r ....... ,.,-:L.~tlr. 

Kural.anı iftinık edd>i.lrr ek için "'.ımbara D:hiblernın asr: .. n 
,.Jrmi beı lira birikrirmıs oJmaJan lizrmdır 

.. _____________ .... _____ ,,,,,,,,, •• ,,"t ..... 1 

Ankara Levazım Amırliği Sauu 

Ahııa Komisvonu ilanlan 
1 - Garnizon craham ihtiyaçlarına sarfc.dilmok üzere J8 • i 

kilo .zeyun yalı 2&.1-936 tarihine müsadif salı &:iınU 5U 15 ftt 'it~. 
pah ıartı. eblltmtJe kollulmupr. 

ı. - Ebiltııne Ankara kvunn amirligı satın alma komıayonı.ın
d& :ppı'acaktar. Şartnamesini görmek iatiyenlft' kOlftlsyonumu.zdan 
her pıt görebilirler 

3 - 20008 kilo scyua 1-cmm tutan ı...- lira olup ....saab 
am~eu 750 liradır ebilaa.Qe iftkak ~ pffnekı••m 
yapdacqı laelli saatten en u bir iut eve1M İıı8dar temmatı ... 
vülııate mı'Jdtuz veya bank mektupları ile telöif mektuplarına havt 
..re.mır bauni f'kliııde tamim ederek llıoabsyona vermelen e 
saat onhe'te komiıyonda hazır bulunmalarL .{68) 1-W 

iLAN ' 
1 - Ganai&ıOll dıbiljndelgı kıtaat .. c m_.t eratınm ıhtay.ç. 

~puaıtesl aOnU .. =. _.,,_,...... 
~ - BlıılliltlM AAJrara lnuRD _._ alma komiayoaun· 

da yapılacak prtMmelbü car-ek isti~ me.IAlr komisyonda 
her c&o prebilırler. 

3 - 25000 Wlo noimd• tu&arı 3750 lıra olup tık teuüııaı. 2li ı a 
ZS kuıqtur m.n .. ,. lftlrak e*cekl .. rin .-nınats n:wvalrUle 
..W..st.n ile Wt1Mrte 1-Ui taatte komısyOftf.J!!lıM1en (12) ı ı 

İLAN 
Muli ıaudaı..a. pnel -kurmay " Cebeci .. ..,....•ncaanın btıJ ç. 

1anDI aatfeallmek tberc 300 Ton yerlı kok kiimilril 29.ı 936 .,. ı. 
c ma.dlf prpmlJ9 senu sut onbette k~ zarfla en hmeve 
~ 

2 - 1Clm8rfln tutan 9150 tıra olup teminatı muvakkatesı 686 li-
ra 25 kuruftUr. 

: - Şa~MJeaı k~ayonumuzün her p ıorulebılir. 
4 - a.iltmeJe itdrM e4ecekleria tclDiSltr .......ımatc mlk

bu .,.,. bank mektuplan ile teklif mektupbnnı ı.a.., zarflarmı 
bnunf tekilde tamim ederek ariln•lraNDm yapılacaiı belll .-ttn 
ea a& bh wt eneliae adat kemi~ 'ffrmeleri w aat OllM eı. 
Ankara Jnaam Mlltrlip •tm aı.. lmmn1onıma gelme&en (6i) 

1-131 
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2 ve 20 komprııneltk ambal.ı11arda 
bulunur Amb.tlaı .. e ~ omprıme 

ferın uzerınde h.th~lıgını ft-k .. ltvl 

rı. "'•t• f L 

• 

ara.-alwy Hara. ımüdürlü~ind .. n: 
• 

Harada yettşen 1934 doğuml• dört bat ı;afkan idgiliz tayının 
aleni artırma uııulile satışı 23/'Kanunusani/936 persembe günü saat 
onbeşe uzatılmıştır. Teminatı muvakkate olarak (yüz yetmiş) lira 
alınacaktır. bteklllerin teminatlarite birlikte satıı Klinu Harada 
bulunmaları ilan olwnur. (3754) 1-5' 

• 
nnısa afiliğinden: 

Kapalı zarf usulile eksi' tme ilanı 
l - Mani• • Akhisar yolunun 34 1- 420 • 42-t-860 mcı kilomet· 

releri "ara•ınC:ı'iki' eusb tamirat itini!) eksiltmesi 3 kinunuaanidc 
yapılacaktır. Vaktıada Baıkanhğa verilen kapalı zarflar 2490 sa. 
yılı kanunun 32 iDCi maddesindeki şartlara göre hazırlanmadıgm. 
dan eksiJtmenin yenil~nmesine zaruret hasıl olmu,tur. 

Bu işin mevcut şartnameye göre muhammen becleli Z5040 lmı 
S4 kuruştur. 

2 - Bu ite girecek olan müteahhidin (Yapa~ı yolun hendek, 
lianket. kaldırım Silindir vesaire kısımlarını fennen lizım olan se· 
kilde noksansız tamamlamak üzere) götürü bir bedel teklif eıme· 
si 1arttır. 'Ozerine ihale ylpılan miiteahhidin ihaleden aonra hiç 

oit IUfttle r .. t sammı ve ilavei kqif isteınek hakkı olmıvacaktıı. 
3 - Şartname 9H8ir evrak 125 lcurus bedel mukabilinde Nahs 

BqmiihendiıJifinderı alınabilir. 

4 - Eksiltmesi ikincikinunıın 17 inci çuma gönü saat on bir 
IMlçukta 'Manisa Hatltnet konağında vilive~ daimi encümen oda. 
•mda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 1878 lira 4 kuruştur. 
6 - Eksiltme.,. gireceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci mad· 

ılealne tevfikan hanrlryacakları rarf içine bu vrlrn ticaret od~sı 

vetlkaıınr da koymaları da sarttır. 
7 - 'Kapalı zaTflann ikinci kinunun 11 inci cuma günü saat on 

buçuca kadar Maniu daim; odasında reisliie verilmesi ~ttn. 
1 - Müteahhitlwin gerek tekliflerini ve ıgerek kapali t:arfları. 

ıu kanun; 19eraite •yıun olarak ha?,ırlsımaları menfaatları ikti:l.a. 
sıodaudn fl::ın Bfnnnr. (39) 1-94 . 

kara (:nıt E i müdiirlii~indt-n 
Ankara Ceza eviain 21-12-935 tarihinden 31-5.936 tarihine kadar 

beheri 960 gram itibarile beş ay on günlük (168,960) kilo birınci 
neri ekmek 21 Pnunusani 936 .. ıı günü aaat on be,te Ankara 
Cumhuriyet Miiddei umumiliiinde müte~kkil komisyon odasıııda 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Tahmin edilen bedeli -19.430 
Jira -40. lruruttur. 

$artnamesi her gün Cebecide ceza evi mü.dürhiğünde görülebi. 
lir. isteklilerin -1457- lira .28- kur,ıııtan \b&ret nau~akkat temipat 
müt:»uz veya mektu1'u ile kanuni belgeleri hvi teklif mektuplarım 
ebiftme ıaatından bir saat evveline kadar komisvon bas1canlığına 
,,.-meleri. (17) 1-6-4 

aliv~ ~kal.-tindtAn: .. 
Müstacelen iki yliz on beş adet Normal yazı malrinaaı satın ahn. 

mak Uzere kapalı zarila eksiltmeye konmuştur. 
Mübayaa olunacak 111alrinanrn anndığt :ıraman yedek aksamı bu· 

iwunaıı, MiJJi MüclMaa Vekileti Fen ve San'at Umum Müdürlü. 
~unun evsaf raporunu haiz olması prttır. 

Müddeti teaellü• tarihi ihaleden itibaren azami 15 gündür. 
Muhammen kıymet 24000 liradır. lsteldilerin 1800 liralık mu· 

Y&kkat teminat mektuptariyte birlikte 22·1-936 tarihine tesadüf 
"'rJen çal'f&D'lba günü uat 15 de Malive Vekaleti Krrtasive M"üdür. 

nrlr mütesekkil komi!lvona miiracaatları. (5) l-61 

Yazı makine i alınacak 
Türkiye Ziraat Banka ·mdan: 
Bankamıza ykmi beş adet standart ve beş adet kırk beş ili elli 

santim pryolu yazı makinası kapalı zarfla ı.;ksiltmeye konulmuş.. 
tur. Eksiltmeye iştirak şartları: 

1 - Teklif mektubu (teslim müddeti tasrıh edilmelidir). 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler. 

4en birer adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu 
4 - % 7,5 teminat akçesi. 
S - Yedek ~samın ayn ayrı fiat listesi 
Ankarada Baııb Levazım Müdilrlüğiine. verH,,.elidk 
a.l .... a.Ud4eti 23 ikinci klnun ırtqam saat en dörde kadar 

Ban tffc8' 1-klrını muhafaza edef' (27) t- 91 

1 

ULUS 16 SONKANUN 1936 f'ER~EMBE 

Doktor 

. Hilmi o ar 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç 

Zührevi hastalıklar 
'Mütehass ı 

eni Eczane 

Havuz başında 
kiralık oda 

Hi~met de dahil olmak üzere 
boş bir oda mutedil ttraitte ki. 
ralıktır. 

Telefonla 3208 numaraya 
müracaat. 1-182 

iş arıyor 
Parıstcn mezun bir türk in. 

s.ır.l ve nafıa mühendisi. yapı 
veya bayındırlık işlerile meşgul 
ohr. müesseselerde vazife arıyor . 
fr:msız, atman ~e İngiliz lisan 
'ar•na vakıftır. Referansları var • 

. ılıı. 
Aclrcs: A. S . Post:ı kutusu l49 

Ankara 
l-179 

.. "açları 
dökül .. nlt-r 

---

kOMOTEN KANZUK 

Sa-: Ek~ iri 
Saçların dokülmesme ve ke. 

v:·kJemneaine mani olur. Komo
ien aclarm kö1derinl kuvvetlen. 
dirir ve beılrr Komoien sacla· 
nn ~ıdaııdn . Tabif renklerin; 
bo7ıma2 lAtH 11it 01yiha11. v.aı-dn . 
Komoien 'kanıuk saç es.iri ma. 
ruf eczanelerlf' rtrivat maiant.a· 
rında bulunur. 
1.tNlMANTOl. KANZUl': 

RO'MATfZMANlN R~TT 
f'WV4~TTllR 

Muhasehet~i 
Akba müessesesi için iyi oiı 

muhasebeci aranmaktadır. 
T.elefon: 3377 1-136 

ZAYİ 
J2 mci alaydan aldıgım 4.1 l. 

1935 tarihli askerlik terhis ve&i. 
kamla Ankara nüfus miıdiırlü· 
ğunden aldığım nüfus cüzdanımı 
layi eyledim. Her iki vesikanın 
da yenisini çıkartacağıından es
kisinin hükmü kalmadıgım ilan 
ederim."' 

Ddres : 
A nkarada Sabuncu mahallesi 

6 No. lu huıede 328 doğumlu ts
mıııl dğlu Mitbat O ztoprak 

1-180 

ZAYİ 
lstanbulda İstiklal lisesinin 

sekizinci sınıfından aldığım taıo.. 
diknamemi zayi ettim. Yenisinı 
çıkartacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

31 numaralı Mustafa oglu 
Ahmet Rept 

1- 185 

• 
rasıtı 

Elektrik şirketi yanıni' ? R(lMONTl deposunda ki 
. .. hususi arziyesinde 

E 

olar ak satılmaktadır 

Depo saat 8 den 18 e kadaıı- açıktır. 

' , .... · 

Milü llüdaf aa V eki.ldı 
Sattn.tma Komi Junu 

ilin..., 

Jı1L1T 

KALORİFER KAZANLARI 
TAMtat: iki defa açık eksilt. 
meye konan ve istekli çı~ıyuı · 
Genelkurmay binaıı kalörifer ka· 
zanlarınm tamiri iti bu 41efa pa
zathia konmuttur. ıteıif bede· 
li : 2922 lir.a 25 kuruıtur. Kc11if 
ve şartnamesi bedeline karıı LD. 

~t pabesinden alınacaktır. 'c 
teminatı 219 lira 17 kuruftur. t. 
baleıi 28.1-936 sah günü saat OR· 

birdedir. Puarhja ıirecelrler 
2490 sayıh kanunun Z,3 cü macl
deİerinde iıtenen belgelerle bar. 
tikte vaktmda M. M. V. satın 
alma komisyonuna ıelıi~ler. 

(71,) l-l+s 

BlLlT 

1 - Harp Okulu İçin hepai
nebiçilen ederi kulr bet bin beJ
yüz otuz dört lira olan beş kalem• 
mefrupt kapalı ıııarfla eksiltme· 
ye konulmu.tur. 

2 - Şartname. keşif ve re&UD• 

lcri 228 kuruta M. Wl. V. Sa. Al. 
Ko1 dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler. 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele •. 
rindeki belgele91e, 3'415 liralık 
ilk inanç parası mektup veya 
mak:buzlarile birlikte teklif mek. 
tuplarını ihale gunü olan 31 
ikinci kinun 936 cuma gümi sa
at onbirden bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(91) 1- 177 

Taracabey ara ımüdiirliiğiindewc 
Haranın İsmet pqa ~lriinde BiN döntimUik pirinç ortMIL. 

ma ekim1 aleni ih&\eai 23/Kinwwsani/936 perıembe günü uat oe. 
dörde uzatılmıftır. ·Teminatı muvakkate olarak ilç yib lira ......_ 
caktır. İstekliler prtnamelerifti lstanbul. Buna Baytar Mildir.Jtlk
lerinden alabilirler. Taliplerin teminatleriyle birlikte ihale cUa.I 
Harada bulunmal.arı ilan olunur. (3755) l-58 

.landarma genel kom tanlığı 
rikara sabn alma kom· on tından 

• 
l - Bi:- kilosuna .(110) kuruş değer verilip ek-siltmeline istddi 

çıknuyan (10,150) liralık ude eksiltmesi 28. t. 936 u.ı. C(inl sut 
(15) puarlı~lr, satın almacıkttr. 

2 - İlk teminatı (761) lira (25) kuruıt.ur. Şartnameıi paruu:•a. 
3 - EksiltrM Ankara genel komutanhiı kurairncla yapılacak.. 

tır. 

4 - Ebiltmeye ıirmek istiyenlerin teminat makburu ve,:.a bn
ka meıctuplarlyle puarhk saatında komisyona batvunnalan. 

(49) ı~t23 

ara ı müdürliipnfleo: 
Karacabey Harası ihtiyacı için (Sekiz bin dört yliz) kilo qytill 

yair flc: (Dokuz bin altı yüz) kilo zeytin tanesi kapalı zarf t11wite 
ekılltmeye konmu9tur. Eksiltme günU 17 kinunusani 936 cuma ci
nli saat on bettir. ,Teminatı muvaklrate zeytin yatı i~in üç yib lin • 
.ıeytin tanesi için iki yüz elli lira olup zeytin yalmın kiıo
kırk bet kuruı ve zeytin taneainin kilosuna otuz üç kurut .uta-
men kıymet takdir edilmittir. lsteklilerin şartnamesini Buna. le.. 
t&llbtJ Baytar MiidUrlerile Karacabey bacasından meccanen elabl
tnleı-. Taliplerin teminatlarlle birlikte eksiltme günü Hancla tN-
lunmaları ilan olunw-. (3741) t-5755 

·imar müdiirlüiünden: 
Hamamönü musiki muallim mektebi arasındaki caddenın açıJma.. 

sı ve bu caddeye tesadüf eden bina ve arsaların iatimll.ki t~kanik 
etmittir. Ve haritası mahalline ve belediye, imar daireleri kapıl1rı.. 
na asılmı11tfl'. Bu cadde üzerinde bulunan ev ve .arsa sabiplednia et.. 
terindeki tapu senetlerile İmar direktörlili\ine müracaatları ilin 
olunur. (81) 1- 158 

SIN EM AL r 
BU GECE - -.,.~ (_Y_E--.;.;1;_..ı) 

-tıaıııs•q •PUJ.-.iwısıg stıın 1 Ses, muzik, net'e ve güzellik reko-
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Harry Baur - Alice field - Pıerc-e 
Blanchard emsalsiz şaheserlerind~ •puıırtıfl ,.~ppt:> w,cıej runu kıran buyük f ranaızca operet 
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Maurice Chevalier • Jeanette Mac Donald 

Numualı ye.-lerinizi gündüzden Hakiki hayattan aLnmıt büyük biır 
teclaıik ediniz. Tel. 3540 ~ser 

Ay.nc,a - fob Jurnal ve aoeıhul' Beıtekir Franz Lltaz'ia 
t.a,.-. f'e .....ıen 


